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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

Π οιο είναι το ζητούμενο; Να εκτονωθούμε ως άτομα και
ως κοινωνία, ή να βρούμε τί δεν πήγε καλά και να διορ-
θωθούμε; Να στήσουμε λαϊκό δικαστήριο και να προχω-
ρήσουμε με συνοπτικές διαδικασίες στο λιθοβολισμό, βγά-

ζοντας τα απωθημένα μας για όσα άλλα προβλήματα υπάρχουν στη
ζωή μας, ή να εξετάσουμε προσεκτικά το κάθε τι που σχετίζεται και
συνέβαλε στο να συμβεί αυτό το τραγικό για όλους μας απρόσμενο
γεγονός που, ευτυχώς... θα το λέμε ξανά και ξανά, τουλάχιστον
συνέβη χωρίς να προκαλέσει ανθρώπινα θύματα.

Η πλήρης εξέταση της κάθε παραμέτρου του τραγικού συμβάντος
– της κατάρρευσης της στέγης του
Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας –
έχει τεράστια και ουσιαστική σημα-
σία, τη δικαιούνται πρώτα απ’όλα
οι άμεσα εμπλεκόμενοι, τη δικαι-
ούται η κοινωνία των Μηχανικών,
τη δικαιούται ο απλός φορολο-
γούμενος πολίτης. Μόνον έτσι θα
βρεθεί η αλήθεια, διότι πραγματικά
μόνον η αλήθεια μας ενδιαφέρει,
μόνον έτσι θα πάμε μπροστά,
μόνον έτσι θα βελτιωθούμε και θα
ανεβάσουμε πιο ψηλά τον πήχη της
ποιότητας, τον τρόπο σκέψης και
συμπεριφοράς μας ως μηχανικοί
και ως κοινωνία.

Οι ανυπόμονοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι βασικό ανθρώπινο
δικαίωμα όλων και στην προκειμένη περίπτωση των εμπλεκόμενων
συναδέλφων, το όνομα των οποίων διασύρεται από τον κάθε ένα
που παριστάνει τον επαΐοντα και τον δημόσιο κατήγορο, είναι να
κριθούν με βάση τα πραγματικά γεγονότα και όχι με βάση υποψίες
και πρόχειρα συμπεράσματα.

Με αφορμή τα όσα είδαμε και ακούσαμε αυτές τις μέρες θα πρέ-

πει να λεχθεί ακόμη κάτι και ας μην ερμηνευτεί ως μικροσυνδικαλι-
σμός ή προσπάθεια δικαιολόγησης οποιουδήποτε τυχόν λάθους ή
παράλειψης: Συνέβηκε ένα πραγματικά τραγικό γεγονός. Η στέγη
ενός πολύ σημαντικού κτιρίου κατέρρευσε τρία περίπου χρόνια μετά
τις εργασίες ανακαίνισης και ανακατασκευής του. Όλοι ζητούμε
απόδοση ευθυνών και την τιμωρία των υπεύθυνων και προφανώς
θεωρείται ότι τα πάντα θα έπρεπε να λειτουργήσουν στην εντέλεια.
Δυστυχώς, τα πράγματα γενικά ομιλούντες, στην καθημερινή μας
ζωή δεν λειτουργούν, συνήθως, στην εντέλεια. Η λογική του αντα-
γωνισμού της αγοράς και το στρίμωγμα των πάντων στο ελάχιστο,

θα το ξαναπούμε, δεν αποδίδει
πάντα το ζητούμενο που είναι η
ποιότητα, η πρόοδος και η ανά-
πτυξη. Αντίθετα, με μαθηματική
ακρίβεια διαμορφώνει συνθήκες
και πρακτικές που καταλήγουν
στη μετριότητα και στα λάθη.
Όταν μια κοινωνία φορτώνει
ευθύνες σε κάποιους, θα πρέπει
παράλληλα, συνειδητά, να δια-
σφαλίζει ότι μέσα από μια σειρά
ενέργειες και πρακτικές τους προ-
ετοιμάζει και τους ενισχύει, τους
στηρίζει, εισακούει τις εισηγήσεις,
τις ανησυχίες και τις προτάσεις

τους, αναγνωρίζει το έργο τους και τους αμείβει σωστά για να είναι
έτοιμοι, προετοιμασμένοι ανά πάσα στιγμή και συνεχώς να σηκώ-
νουν με επάρκεια και χωρίς εκπτώσεις αυτές τις ευθύνες.

Ευχή και επιδίωξη μας είναι, μέσα από αυτό το τραγικό συμβάν,
να βελτιώσουμε την καθημερινή μας συμπεριφορά, την κουλτούρα
μας, την ποιότητα της εργασίας και των έργων μας. Όλοι μας μηδε-
νός εξαιρουμένου. Το έχει ανάγκη η κοινωνία μας και η πατρίδα μας.

Στέλιος Αχνιώτης, Εκ μέρους της Συντακτικής Επιτροπής

Κατάρρευση, παρ’ ολίγον τραγωδία…

Π ριν 4 χρόνια, με αφορμή την κατάρρευση μέρους οικοδομής στην
Έγκωμη και το θάνατο δύο ανθρώπων, το Τεχνικό Επιμελητήριο

καλούσε την Πολιτεία -Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κυβέρνηση- να
αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν και να προστατεύσουν
το κοινό. Η μη τολμηρή ανάληψη διορθωτικών δράσεων ισοδυναμεί
με παθητική αναμονή της επόμενης καταστροφής. Ευτυχώς για όλους
μας σήμερα οι ζημιές είναι μόνο υλικές.
Δυστυχώς σήμερα γινόμαστε μάρτυρες ενός ακόμα λάθους που
προκύπτει από τη μετριότητα και την ανοχή της κοινωνίας. Πώς
καταρτίζονται οι προϋπολογισμοί των έργων, πώς ορίζεται ένα
έργο ‘πολυδάπανο’, ποιες είναι προτεραιότητές μας ως κοινωνία;
Ασφάλεια και ποιότητα ή η μεγιστοποίηση του κέρδους και η
ελαχιστοποίησης των εξόδων; Αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να
απασχολήσουν την κοινωνία, τους θεσμούς της και όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς. Δεν θα πρέπει η μοναδική μας έγνοια να
είναι να διαφυλάξουμε τον ‘ανταγωνισμό’, πολλές φορές σε βάρος
της ποιότητας και της ασφάλειας.
Το ΕΤΕΚ είναι έτοιμο να βοηθήσει, όπως το έχει πράξει και στο
παρελθόν. Κύπριοι κατάλληλοι μηχανικοί ή άλλοι επαγγελματίες

και επιστήμονες υπάρχουν. Το θέμα δεν είναι η αξιοπιστία του
όποιου πορίσματος αλλά η μετέπειτα αξιοποίησή του από την
εξουσία, εκτελεστική και νομοθετική. Ενδεικτικά παραδείγματα
αποτελούν οι περιπτώσεις της πτώσης του κλιμακοστασίου σε
κτίριο στην Έγκωμη και της ανέγερσης του Νέου Γενικού
Νοσοκομείου Λευκωσίας.
Ασφαλή συμπεράσματα για το τι έφταιξε, θα μπορούσαν να
εξαχθούν μόνο μετά από έρευνα, μέσω μιας τεκμηριωμένης και
εμπεριστατωμένης επιστημονικά προσέγγισης. Το Επιμελητήριο
είναι έτοιμο να συνδράμει προς τον σκοπό αυτό με την
τεχνογνωσία του στα πιο κάτω:
1. Έρευνα διαδικασιών και πιθανών παραλείψεων που οδήγησαν

στο τραγικό συμβάν.
2. Διεξαγωγή έρευνας των αιτιών κατάρρευσης της οροφής και

άλλων στοιχείων της κατασκευής.
3. Διερεύνηση τυχόν αμέλειας ή/και ευθύνης.
4. Διερεύνηση της στατικής επάρκειας του κτιρίου μετά την

κατάρρευση.
13 Ιουνίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΤΕΚ: Έρευνα σε βάθος και απόδοση ευθυνών
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Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

Θ
έματα που αφορούν τομείς στους οποίους
δραστηριοποιούνται τα μέλη του ΕΤΕΚ αλλά και γενικά όλοι
οι Κύπριοι εργαζόμενοι κάλυψε η συνέντευξη που έδωσε
για το ενημερωτικό δελτίο του Επιμελητηρίου, η υπουργός

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σωτηρούλα Χαραλάμπους

- Ο Κύπριος μηχανικός ανησυχεί για τη βιωσιμότητα του Ταμείου
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πως αντιμετωπίζεται το θέμα από το
υπουργείο σας;
Ο κοινωνικός διάλογος για το θέμα της βιωσιμότητας του Σχεδίου

Κοινωνικών Ασφαλίσεων βρίσκεται στην τελική του φάση, με στόχο
την ολοκλήρωσή του και κατάληξη σε αποδεκτή δέσμη μέτρων. Με
την ολοκλήρωση του κοινωνικού διαλόγου θα προωθηθεί νομο-
σχέδιο για τις αναγκαίες τροποποιήσεις
του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου,
το οποίο ευελπιστούμε ότι θα είμαστε σε
θέση να καταθέσουμε στη Βουλή για
ψήφιση πριν τις καλοκαιρινές διακοπές
του 2008. H πρόταση που δώσαμε στους
κοινωνικούς εταίρους είναι ισοζυγισμένη,
αγγίζει τα σημεία των εσόδων και εξόδων
του Ταμείου, επιμερίζει τα μέτρα ανάμεσα
στις τρεις συνιστώσες του Ταμείου Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων ισορροπημένα και
δεν πλήττει την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.

- To EΤΕΚ προχωρά με την ίδρυση Ταμείου Συνταξιοδοτικών
Παροχών για τα μέλη του. Ποια η κυβερνητική πολιτική για τη
δημιουργία ανεξάρτητων Ταμείων Συνταξιοδοτικών Παροχών;
Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θεωρεί πως

το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελούσε και θα αποτελεί το
βασικό πυλώνα της στρατηγικής της κυβέρνησης για τη διασφάλιση

διαρκούς και αποτελεσματικής κοινωνικής προστασίας ειδικά για
τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Παράλληλα, λόγω των συνεχών πιέ-
σεων που δέχονται τα συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης, εξαιτίας
της δημογραφικής γήρανσης, αναδείχθηκε ο θετικός επικουρικός
ρόλος που διαδραματίζουν τα Επαγγελματικά Συνταξιοδοτικά Σχέ-
δια στη διασφάλιση της επάρκειας των συντάξεων στο μέλλον.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προσπαθεί
αφενός να εξασφαλίσει τη μακρόχρονη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων και αφετέρου να δημιουργήσει ένα νομικό πλαί-
σιο το οποίο θα εξασφαλίσει την καλύτερη λειτουργία Επαγγελματι-
κών Συνταξιοδοτικών Σχεδίων, θέτοντας τα θεμέλια για περαιτέρω
ανάπτυξη των Σχεδίων αυτών. Μέσα στα πλαίσια αυτά η εφαρμογή
του Νόμου Ν.146(Ι)/2006 επέφερε ουσιαστικές αλλαγές όσον αφορά

τις δραστηριότητες και την εποπτεία των
Ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παρο-
χών διασφαλίζοντας τη σωστή εφαρμογή
του κανόνα της συνετής διαχείρισης των
μεγάλων Ταμείων Προνοίας και των Επαγ-
γελματικών Συνταξιοδοτικών Σχεδίων. Σε
καμιά περίπτωση όμως η κυβέρνηση δεν
παρεμβαίνει στην δημιουργία ή ενοποίηση
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστη-
μάτων τα οποία είναι το αποτέλεσμα συλ-

λογικών συμβάσεων.

-Yπάρχει περίπτωση να οδηγηθούμε στην ενοποίηση των ταμείων,
όπως έγινε στην Ελλάδα με όλες τις συνεπακόλουθες αρνητικές
επιδράσεις;
Τα ταμεία που ενοποιήθηκαν στην Ελλάδα αποτελούν Σχέδια Κοι-

νωνικής Ασφάλισης ανάλογα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων και όχι Επαγγελματικά Συνταξιοδοτικά Σχέδια.

«Οι στόχοι μας με το ΕΤΕΚ είναι κοινοί»
Συνέντευξη της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σωτηρούλας Χαραλάμπους

«Η απασχόληση Ευρωπαίων πολιτών
στην Κύπρο δεν φαίνεται, στο παρόν
στάδιο τουλάχιστον, να δημιουργεί

οποιαδήποτε προβλήματα και κυρίως
προβλήματα ανεργίας για τους

Κύπριους, ειδικότερα, όσο αφορά την
απασχόληση επιστημόνων»

Χαιρετισµός
Ευχαριστώ τη Συντακτική Επιτροπή του ΕΤΕΚ για την ευκαιρία που µου δίνει να επι-

κοινωνήσω µε τον τεχνικό κόσµο της Κύπρου µέσω του ενηµερωτικού δελτίου που

εκδίδει.
Επιθυµώ να εκφράσω την εκτίµηση µου προς το ΕΤΕΚ και την ευαρέσκεια µου για τη

σταθερή και εποικοδοµητική συνεργασία που διατηρεί µε τα αρµόδια Τµήµατα του

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και την ενεργό και παραγω-

γική συµµετοχή των εκπροσώπων του στις επιτροπές που λειτουργούν κάτω από την

εποπτεία του υπουργείου. Προσβλέπω στη συνέχιση και εµβάθυνση αυτής της συνεργα-

σίας, µε τρόπο που αυτή να αποβαίνει προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας.

Το ΕΤΕΚ, παρεµβαίνοντας στα διάφορα τεχνικά και οικονοµικά θέµατα, αλλά και σε

θέµατα πολιτικής, συνεισφέρει τα µέγιστα, όχι µόνο στα µέλη του αλλά και σε ολό-

κληρο το κοινωνικό σύνολο.
Οι στόχοι µας µε το ΕΤΕΚ είναι κοινοί, ιδιαίτερα στα θέµατα ασφάλειας και

υγείας στην εργασία, καθώς και στα θέµατα της προστασίας του περιβάλλοντος,

θέµατα τα οποία είναι εξαιρετικής σηµασίας για την ευηµερία και ανάπτυξή του

τόπου µας και για τα οποία η συλλογικότητα και η συνέπεια αποτελούν τις βασικό-

τερες παραµέτρους επιτυχίας.
Εύχοµαι στο ΕΤΕΚ και στα µέλη του κάθε πρόοδο και συνέχιση της επιτυχίας στο

έργο που επιτελούν.



Ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων
– Η κάθοδος εργαζομένων από άλλα κράτη μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, που απασχολούνται σε κλάδους της Μηχα-
νικής Επιστήμης στην Κύπρο, επηρεάζει και τα μέλη του
ΕΤΕΚ.

Η ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων είναι μια από τις θεμελιώ-
δεις ελευθερίες που διασφαλίζει η ΕΕ για τους υπηκόους των
κρατών μελών της. Η Κύπρος, δεδομένου ότι δεν εφαρμόζει οποι-
ουσδήποτε περιορισμούς στην ελεύθερη διακίνηση, είναι υπο-
χρεωμένη να δέχεται υπηκόους όλων των κρατών μελών για απα-
σχόληση. Η απασχόληση Ευρωπαίων πολιτών στην Κύπρο δεν
φαίνεται, στο παρόν στάδιο τουλάχιστον, να δημιουργεί οποια-
δήποτε προβλήματα και κυρίως προβλήματα ανεργίας για τους
Κύπριους, ειδικότερα, όσο αφορά την απασχόληση επιστημό-
νων, όπως Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών και άλλων, των οποίων
η απασχόληση ρυθμίζεται με σχετική νομοθεσία. Τονίζεται ότι
η Κύπρος είναι εναρμονισμένη με το κοινοτικό κεκτημένο που
προβλέπει τη διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών
προσόντων και την παραχώρηση σε αυτούς του δικαιώματος
άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος που ασκούσαν ήδη
(ή μπορούσαν να ασκήσουν) στο κράτος τους ή σε άλλο κρά-
τος μέλος. Πρέπει να σημειωθεί ότι ειδικά όσον αφορά νομο-
θετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα δεν φαίνεται να υπάρχει
αυξημένη ροή προς την Κύπρο. Ταυτόχρονα, η αμφίδρομη λει-
τουργία του δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης, επιτρέπει
στους Κύπριους πολίτες να αναζητήσουν απασχόληση αντί-
στοιχη των προσόντων τους σε οποιοδήποτε κράτος ΕΕ.

- Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι
τα πρόσωπα αυτά δεν γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα
με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εργαστούν με επάρ-
κεια στη βιομηχανία. Εγείρονται επιπλέον, θέματα ασφά-
λειας, λόγω ακριβώς της μη γνώσης της ελληνικής γλώσ-
σας.

Η γνώση της ελληνικής γλώσσας, είναι θέμα που συζη-
τήθηκε σε έκταση από την ΕΕ διότι από τη μια παρου-
σιάζεται ως δικαιολογία περιορισμού της ελεύθερης δια-
κίνησης εργαζομένων και από την άλλη είναι γνώση απα-

ραίτητη για τη διασφάλιση της παροχής σωστών υπηρεσιών.
Το συμπέρασμα των συζητήσεων είναι ότι οι γλωσσικές γνώ-
σεις που πρέπει να έχουν οι διακινούμενοι εργαζόμενοι πρέπει
να είναι μόνο οι αναγκαίες ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ορθή
άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

- Σκοπεύετε να λάβετε κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση του
προβλήματος των παράνομων εργαζομένων που συνεπάγεται
και την ασφάλεια στα εργοτάξια και επηρεάζει το Ταμείο Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων;

Με στόχο τον εντοπισμό, την καταπολέμηση της αδήλωτης
εργασίας και βελτίωση της ασφάλειας, τόσο στα εργοτάξια, όσο
και σε άλλους χώρους εργασίας, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργα-
σίας του υπουργείου και οι υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
διενεργούν επιθεωρήσεις και ειδικές εκστρατείες. Ειδικά σ’ ότι
αφορά τις επιθεωρήσεις που διενεργούν οι υπηρεσίες Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων, επισημαίνω τα εξής:

(1) Από το Νοέμβριο 2006, διενεργούνται επί συστημα-
τικής βάσεως από όλα τα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων, επιθεωρήσεις που αφορούν έλεγχο για
αδήλωτη εργασία (από υποστατικό σε υποστατικό).

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
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- Γεννήθηκε στον κατεχόμενο Άγιο Μέμνωνα Αμμοχώστου το 1963
και διαμένει στην Αραδίππου.
- Είναι παντρεμένη και έχει δύο κόρες και ένα γιο.
- Σπούδασε πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες στην Ακαδημία Κοι-
νωνικών Επιστημών και Κοινωνικής Διοίκησης στη Σόφια, από όπου
αποφοίτησε το 1986.
- Με την επιστροφή της στην Κύπρο προσλήφθηκε στο συνδικα-
λιστικό κίνημα της ΠΕΟ το οποίο υπηρέτησε από διάφορες θέσεις.
Τον Ιανουάριο του 2006 εκλέγηκε Κεντρικός Οργανωτικός Γραμ-
ματέας της ΠΕΟ.
- Εξελέγη Βουλευτής Αμμοχώστου με το ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνά-
μεις το 2001 και επανεξελέγη το 2006.
- Διετέλεσε Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών και μέλος της Κοι-
νοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού.
- Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ και μέλος της Εκτε-
λεστικής Γραμματείας της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Γυναικείων
Οργανώσεων (ΠΟΓΟ).

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
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(2) Διοργανώνονται ειδικές εκστρατείες κυρίως στην
Τουριστική και Οικοδομική Βιομηχανία όπου παρατηρεί-
ται αυξημένος αριθμός εργαζομένων που δεν είναι εγγε-
γραμμένοι στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(3) Εξετάζονται αμέσως καταγγελίες, παράπονα και
πληροφορίες που λαμβάνονται γραπτώς ή τηλεφωνικώς
στο Γραφείο μας.

(4) Με σκοπό την εξεύρεση τρόπων καταπολέμησης της
αδήλωτης εργασίας στην Οικοδομική Βιομηχανία συστά-
θηκε από τον Απρίλιο του 2007 ειδική Τεχνική Επιτροπή
στην οποία εκπροσωπούνται οι συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ,
ΔΕΟΚ, ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών, το τμήμα
Δημοσίων Έργων, το τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και οι
υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία συνεδριάζει
σε τακτά χρονικά διαστήματα.

(5) Συστάθηκε παρόμοια Επιτροπή από το τμήμα Εργα-
σίας για έλεγχο της απασχόλησης αλλοδαπών, στην
οποία συμμετέχει και ένας επιθεωρητής του Κεντρικού
Κλάδου Επιθεωρήσεων, των υπηρεσιών Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.

Θέλω επιπρόσθετα να σημειώσω τις επιπτώσεις, κοινωνικές και
οικονομικές που έχει η παράνομη απασχόληση και να προσθέσω ότι
έχουμε ξεκινήσει, σε επίπεδο εμπλεκομένων τμημάτων, συζήτηση με
στόχο να βελτιώσουμε τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες επιθε-
ώρησης όπως επίσης και τις συνεργίες που πρέπει να υπάρχουν με
τα διάφορα τμήματα. Στόχος μας είναι να καταλήξουμε σε δέσμη
μέτρων τα οποία θα προταθούν στους κοινωνικούς εταίρους ως
κοινή δήλωση πολιτικής.

Ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια
- Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του Υπουργείου σας για περαιτέρω
αναβάθμιση της ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια;
Κάθε μήνα γίνονται συστηματικές επιθεωρήσεις των εργοταξίων

από τους επιθεωρητές των επαρχιακών γραφείων Επιθεώρησης
Εργασίας σύμφωνα με τους στόχους και το ετήσιο πρόγραμμα επι-
θεωρήσεων του τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Εντός του 2008
(Ιούνιο και Σεπτέμβριο) προγραμματίζονται δύο στοχευμένες εκστρα-
τείες επιθεώρησης εργοταξίων.

Τα επαρχιακά γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας Λευκωσίας και
Λεμεσού είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένες ομάδες επιθεωρητών
εργοταξίων (τρεις επιθεωρητές στη Λευκωσία και δύο στη Λεμεσό)
με αρμόδιους συντονιστές – επιθεωρητές. Οι ομάδες αυτές επιθεω-
ρούν μόνο εργοτάξια.

Πέραν από τις συστηματικές επιθεωρήσεις των εργοταξίων άρχισε
το 2008 η εφαρμογή από το επαρχιακό γραφείο Επιθεώρησης Εργα-
σίας Λευκωσίας σχεδίου δράσης για την ενημέρωση των μελετητών
κατασκευαστικών έργων και των δημόσιων οργανισμών που δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών.

Το Φεβρουάριο του 2008 ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση νέων επι-
θεωρητών του τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, μέσω Σχεδίου που
χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Οι επιθεωρητές αυτοί είχαν την ευκαι-
ρία να παρακολουθήσουν μέρος της εκπαίδευσης τους σε εξειδι-
κευμένο εκπαιδευτικό κέντρο του γερμανικού Επαγγελματικού Συν-
δέσμου για τα Κατασκευαστικά έργα «BG BAU (Benufgenossenschefat
der Bauwirtschaft)». Στο κέντρο αυτό εκπαιδεύονται επιθεωρητές
εργοταξίων και στελέχη εργοληπτικών επιχειρήσεων. Η εκπαίδευση
αυτή εφοδίασε το προσωπικό του τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
με γνώσεις και εμπειρίες οι οποίες θα συμβάλουν ουσιαστικά στην
αποτελεσματική επιθεώρηση των εργοταξίων.

Το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας δίδει ιδιαίτερη σημασία στην
επιθεώρηση εργοταξίων. Το 2007 έγιναν 1,964 επιθεωρήσεις σε
χώρους εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων, που αντιστοιχεί στο
33,5% του συνόλου των επιθεωρήσεων που πραγματοποίησαν οι επι-
θεωρητές Εργασίας.

«Στόχος μας είναι να καταλήξουμε
σε δέσμη μέτρων τα οποία θα προταθούν

στους κοινωνικούς εταίρους
ως κοινή δήλωση πολιτικής»

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
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Τα άλλα μέτρα που προωθεί το υπουργείο μας
μέσω του τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας είναι:

1. Σχέδιο βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στους
τομείς των κατασκευών, των εξορυκτικών βιομηχα-
νιών και των λιμενικών εργασιών που χρηματοδοτεί-
ται από την ΕΕ μέσω της Μεταβατικής Διευκόλυν-
σης 2005 για την Κύπρο. Το Σχέδιο άρχισε να υλο-
ποιείται τον Ιούνιο του 2007 και αναμένεται να ολοκληρωθεί
το Νοέμβριο του 2008. Περιλαμβάνει:

Εκπαίδευση 2,000 προσώπων από δημόσιους οργανισμούς
και ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
τομέα των κατασκευών (μελετητές, εργολήπτες), των εξορυ-
κτικών βιομηχανιών και των λιμενικών εργασιών. Τα προ-
γράμματα περιλαμβάνουν εξειδικευμένες ενότητες που απευ-
θύνονται στους μελετητές καθώς και στους Μηχανικούς –
στελέχη δημοσίων οργανισμών και εργοληπτών.

Ετοιμασία καθοδηγητικών εκδόσεων για την υποστήριξη
των επιχειρήσεων όπως π.χ. Καθοδηγητικά Πρότυπα Εκτίμη-
σης Κινδύνου, Οδηγό Καλής Πρακτικής, Καθοδηγητικό
Πρότυπο Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας.

2. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Το
Σχέδιο αυτό άρχισε να υλοποιεί το Κέντρο Παραγωγικότητας
από το 2006 σε συνεργασία με το τμήμα Επιθεώρησης Εργα-
σίας, το ΕΤΕΚ και το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου
Εργοληπτών. Το Σχέδιο περιλαμβάνει την παροχή χορηγίας
στους εργολήπτες για την αγορά ικριωμάτων και άλλου εξο-
πλισμού για εργασίες σε ύψος.
Το Σχέδιο αυτό συνεχίζει να εφαρμόζεται για τρίτη συνεχή
χρονιά. Πέραν από την σημαντική συμβολή του στην αναβάθ-
μιση του εξοπλισμού των εργοληπτών, το εν λόγω Σχέδιο είχε
ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της τεχνογνωσίας των κυπριακών
επιχειρήσεων και διάθεση στην αγορά αναβαθμισμένων
κυπριακών ικριωμάτων (σκαλωσιών) που κατασκευάζονται
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και κυπριακά πρότυπα.

3. Μετά από απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων έχει καταρτιστεί ειδική επιτροπή για τη
μείωση των ατυχημάτων στον τομέα των κατασκευών. Η επι-
τροπή αυτή έχει ήδη αποφασίσει την προώθηση Κοινής Δήλω-

σης Πολιτικής, η οποία θα υπογραφεί από τους Κοινωνικούς
Εταίρους και άλλους Οργανισμούς και Φορείς που εμπλέκο-
νται στον τομέα των κατασκευών. Επιπρόσθετα, η επιτροπή
προωθεί συγκεκριμένα μέτρα σύμφωνα με την πιο πάνω πολι-
τική. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ενέργειες οι οποίες θα
πρέπει να αναληφθούν από τον κάθε εμπλεκόμενο οργανισμό
καθώς και μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν με τη συνερ-
γασία όλων των εμπλεκομένων.

4. Αρμόδια Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει
εκδώσει Οδηγό Καλής Πρακτικής για τον εξοπλισμό εργασιών
σε ύψος στην οποία συμμετείχε και η Κύπρος με εκπρόσωπο
από το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Αναμένεται σύντομα ο
εν λόγω Οδηγός να εκδοθεί και στα Ελληνικά. Στη συνέχεια,
το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας θα προωθήσει με βάση τον
Οδηγό αυτό την έκδοση Κώδικα Καλής Πρακτικής.

5. Αρμόδια Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ετοιμάζει Οδηγό Καλής Πρακτικής για την εφαρμογή της
Οδηγίας για τα Κινητά Εργοτάξια στην οποία εκπροσωπείται
και η Κύπρος με εκπρόσωπο από το τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας. Ο Οδηγός αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2009 και
θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για σκοπούς συμμόρφω-
σης με τους αντίστοιχους εναρμονιστικούς κανονισμούς.

6. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προγραμματίζει να
εκδώσει εντός του 2009 Καθοδηγητικά Έντυπα για την εκτί-
μηση των κινδύνων στα εργοτάξια και την εφαρμογή των
κατάλληλων μέτρων με τη βοήθεια σχεδίων και εικόνων ώστε
να είναι κατανοητά και από ξενόγλωσσους εργαζόμενους.
Τα έντυπα αυτά θα μπορούν να αξιοποιηθούν από μη επιστη-
μονικό προσωπικό και στοχεύουν στην πληροφόρηση και
κατάρτιση του εργατικού προσωπικού των εργοληπτών.

Μείωση εργατικών ατυχημάτων
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας

παρατηρείται μια σταθερή μείωση του δείκτη συχνότητας των ατυχημά-

των (αρ. ατυχημάτων ανά 100,000 εργαζόμενους) που γνωστοποιούνται

στον τομέα των κατασκευών κατά τα τελευταία χρόνια. Από τα στοιχεία

αυτά φαίνεται ότι υπήρξε μείωση του δείκτη συχνότητας μεταξύ 2004 και

2007 της τάξης του 18,4%. Σημειώνεται ότι ο δείκτης συχνότητας στον τομέα

των κατασκευών βρίσκεται κάτω του ευρωπαϊκού μέσου όρου του αντί-

στοιχου δείκτη της Ευρώπης των 15.
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Μας μολύνουν πετρελαιοκίνητα, θερμάνσεις και σκόνη
– Θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι στοιχεία έχετε για τη ρύπανση
της ατμόσφαιρας, τις συστάσεις και την πολιτική του υπουρ-
γείου σας σε ό,τι αφορά την απάμβλυνση αυτού του προβλήμα-
τος.
Το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διαχειρίζεται το εθνικό δίκτυο

εννέα σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα. Από τους
σταθμούς αυτούς οι τέσσερις είναι εγκατεστημένοι σε κέντρα πόλεων,
οι τρεις σε οικιστικές περιοχές, μία σε βιομηχανική περιοχή και μία
σε τοποθεσία μακράν σημαντικών πηγών εκπομπής.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τους περισσό-
τερους ρύπους, όπως είναι το διοξείδιο του θείου (SO2), το μονοξεί-
διο του άνθρακα (CO), το διοξείδιο του αζώτου (NO2), το βενζόλιο
(C6H6), ο Μόλυβδος (Pb) και άλλα βαρέα μέταλλα (As, Cd, Ni, Hg),
δεν υπάρχει υπέρβαση των οριακών τιμών. Εξαίρεση αποτελεί η
συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων αεροδυναμικής διαμέ-
τρου κάτω των 10 μικρών (ΑΣ10), η οποία υπερβαίνει τόσο τις ετή-
σιες όσο και την 24ωρη οριακή τιμή. Αυτό οφείλεται κυρίως στις
εκπομπές από πετρελαιοκίνητα οχήματα και κεντρικές θερμάνσεις.
Οφείλεται όμως σε μεγάλο βαθμό (περίπου 20%) και σε φυσικές πηγές
όπως το θαλάσσιο άλας, τη «διασυνοριακή» ρύπανση καθώς επίσης
και την επαναιώρηση σκόνης από τους δρόμους και ακάλυπτες περιο-
χές, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην Κύπρο.

Για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, το υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ετοίμασε Σχέδιο Δράσης, που αφορά
κυρίως μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη μείωση της συγκέντρω-
σης των αιωρούμενων σωματιδίων
στην ατμόσφαιρα, το οποίο συζητή-
θηκε και συμφωνήθηκε από την προ-
βλεπόμενη στη σχετική Νομοθεσία
Τεχνική Επιτροπή και στη συνέχεια
εγκρίθηκε από το Υπουργικό στις
6.2.2008 (Αρ. Απόφασης 66.752). Το
Σχέδιο αυτό δημοσιεύεται στην ιστο-
σελίδα www.airquality.gov.cy.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής συμμετέ-
χουν εκπρόσωποι έξι υπουργείων, εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ, της Ομο-
σπονδίας Οικολογικών και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων καθώς
και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στήριξη του Κέντρου Εκπαίδευσης του ΕΤΕΚ
- Το ΕΤΕΚ λειτουργεί, με αρκετή επιτυχία, τα τελευταία χρόνια
Κέντρο Εκπαίδευσης. Πλείστα από τα εκπαιδευτικά του προ-
γράμματα τυγχάνουν επιχορήγησης από την Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού. Ποια η πολιτική του υπουργείου σας
σε ότι αφορά την αναβάθμιση του θεσμού της επιχορήγησης της

επαγγελματικής εκπαίδευσης; Πως
αντικρίζετε το θέμα της επιχορήγη-
σης των αυτοεργοδοτουμένων;

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού (ΑνΑΔ), αναγνωρίζοντας
τη σημαντική συμβολή του Κέντρου
Εκπαίδευσης του ΕΤΕΚ στην παροχή
ευκαιριών επαγγελματικής κατάρτι-

σης και επιμόρφωσης στους επιστήμονες-μηχανικούς, στηρίζει με
σημαντικές επιχορηγήσεις τις δραστηριότητες του στο πλαίσιο των
Σχεδίων της. Για εφαρμογή μέσα στην περίοδο 1/1/2006 - 30/6/2008,
η ΑνΑΔ ενέκρινε 81 προγράμματα του Κέντρου για συμμετοχή 2,062
ατόμων με συνολική δαπάνη €509,110. Τα προγράμματα αυτά στο-
χεύουν στη βελτίωση και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων
των επιστημόνων-μηχανικών σε σημαντικά τεχνικά θέματα που σχε-
τίζονται άμεσα με την ποιότητα και αισθητική των κτιρίων και άλλων
κατασκευών, τη διαχείριση συμβολαίων και την ασφάλεια και υγεία
στα εργοτάξια.

Επιπρόσθετα, τα Σχέδια της ΑνΑΔ παρέχουν ευκαιρίες κατάρτι-
σης στους επιστήμονες-μηχανικούς και σε άλλα θέματα και τομείς
όπως η διεύθυνση, το μάρκετιγκ, η οικονομική διαχείριση, τα πρό-
τυπα ποιότητας, η πληροφορική και η ανάπτυξη ατομικών δεξιο-
τήτων.Το υπουργείο, μέσω της ΑνΑΔ, θα συνεχίσει να στηρίζει την
επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση των επιστημόνων-μηχα-
νικών.

Τόσο το υπουργείο, όσο και η ΑνΑΔ, αναγνωρίζουν τη μεγάλη
σημασία της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των αυτοεργοδοτουμένων
σε δραστηριότητες κατάρτισης και την ανάγκη κάλυψής τους. Το
θέμα της επιχορήγησης της κατάρτισης των αυτοεργοδοτουμένων
βρίσκεται υπό εξέταση, έχοντας υπόψη αφενός τα χαρακτηριστικά
και τις ανάγκες κατάρτισης των αυτοεργοδοτουμένων που καλύπτουν
μεγάλο φάσμα τομέων δραστηριότητας, και αφετέρου τις δυσκολίες
και δυνατότητες που υπάρχουν σε σχέση με το υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο.

«Το υπουργείο, μέσω της ΑνΑΔ,
θα συνεχίσει να στηρίζει την επαγγελματική

κατάρτιση και επιμόρφωση
των επιστημόνων-μηχανικών»
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Θ Ε Μ Α

Υ πό το φως της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και του εθνικού στόχου που έχει τεθεί για παραγωγή
σημαντικού ποσοστού της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, και στο πλαί-

σιο της εφαρμογής της Εντολής αρ. 2/2006 του υπουργού Εσωτερικών,
το υπουργείο Εσωτερικών θεωρεί αναγκαία τη διευκρίνιση των περι-
πτώσεων εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος, είτε σε οικοδομή,
είτε στο έδαφος, αλλά σε σχέση με οικοδομή, η οποία εμπίπτει στον όρο
της «δευτερεύουσας εργασίας, η οποία δεν επηρεάζει ουσιωδώς την
εξωτερική εμφάνιση της οικοδομής», όπως αυτός χρησιμοποιείται στην
υποπαράγραφο 1 Κατηγορία ΙV του Πρώτου Παραρτήματος του περί
Πολεοδομίας και Χωροταξίας Γενικού Διατάγματος Ανάπτυξης.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος θεωρείται ότι απο-
τελεί δευτερεύουσα εργασία, η οποία δεν επηρεάζει ουσιωδώς την
εξωτερική εμφάνιση οικοδομής, με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι για
αυτήν είναι δοσμένη η πολεοδομική άδεια και δεν είναι αναγκαία η
υποβολή σχετικής αίτησης στην Πολεοδομική Αρχή, εφόσον συντρέ-
χουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1 Όταν η εγκατάσταση γίνεται πάνω σε νόμιμα υφιστάμενη οικο-
δομή (οικοδομή για την οποία έχει εξασφαλισθεί πολεοδομική

άδεια και άδεια οικοδομής):
(α) Η εγκατάσταση γίνεται στην οροφή ή σε άλλο τμήμα του
κελύφους της νόμιμα υφιστάμενης οικοδομής, περιλαμβανομέ-
νων των κεκλιμένων στεγάστρων καλυμμένων βεραντών και
των στηθαίων μπαλκονιών.
(β) Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια είναι οργανικά και αρμονικά
ενταγμένα στο κέλυφος της οικοδομής (σκίτσα 1-3).
(γ) Η οικοδομή δεν έχει κηρυχθεί ως διατηρητέα ή ως αρχαίο
μνημείο, και δεν εμπίπτει σε Ελεγχόμενη Περιοχή από το
Τμήμα Αρχαιοτήτων (αρχαιολογικοί χώροι/περιοχές, κτλ) ή σε
Ζώνη Προστασίας Αρχαιολογικού χώρου ή σε Ειδική Ζώνη
Αερολιμένα.

(δ) Σε περίπτωση τοποθέτησης του συστήματος σε κεκλιμένη
στέγη, όλα τα πλαίσια του πρέπει να εφάπτονται μεταξύ τους,
με εξαίρεση τις περιπτώσεις οικοδομών που διαθέτουν δύο ή
περισσότερες νότιες κεκλιμένες στέγες που θα χρησιμοποιη-
θούν για την εγκατάσταση του συστήματος. Η κλίση της στε-
γών πρέπει να κυμαίνεται από 15°-45° και τα πλαίσια πρέπει
να εγκαθίστανται με την κλίση της στέγης της οικοδομής (σκί-
τσα 3-4).
(ε) Σε περίπτωση τοποθέτησης του συστήματος σε οριζόντια
στέγη, το ύψος των πλαισίων δεν θα ξεπερνά το 1,20μ. από το
τελείωμα της στέγης, αυτά θα τοποθετούνται σε ομοιόμορφες,
παράλληλες σειρές και πρέπει να απέχουν από τα άκρα της
στέγης απόσταση τουλάχιστον ίση με το μέγιστο ύψος των
πλαισίων. Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις προσπελάσιμων,
βατών στεγών, πρέπει να τοποθετείται περιτείχισμα με ελάχι-
στο ύψος 1,10 μ. (σκίτσα 5-6).

2 Όταν το σύστημα τοποθετείται στο έδαφος, εντός τεμαχίου στο
οποίο υπάρχει νόμιμα υφιστάμενη οικοδομή, σε περίπτωση που

το σύστημα είναι μικρής κλίμακας και αποσκοπεί στην κάλυψη των
ενεργειακών αναγκών της οικοδομής σε σχέση με την οποία εγκα-
θίσταται (σκίτσο 7).

- Στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγρά-
φου 2 πιο πάνω, ο ενδιαφερόμενος να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό
σύστημα θα υποβάλλει κατευθείαν αίτηση για άδεια οικοδομής, εκτός
αν προνοείται διαφορετικά με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και
Οικοδομών Νόμο.

Για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών οι οποίες δεν εμπίπτουν στις
πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει να εξασφαλισθεί η αναγκαία πολε-
οδομική άδεια.

(Τα σκίτσα που αναφέρονται στην επιστολή βρίσκονται στην
ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ: www.etek.org.cy)

Φωτοβολταϊκά συστήματα
Εγκαταστάσεις που δεν επηρεάζουν την εξωτερική εμφάνιση οικοδομών

Περιβαλλοντικές πρόνοιες για κατοικίες
Υ πάρχει μια σειρά από πρόνοιες που η συμπερίληψη τους σε μελλο-

ντικές κατοικίες θα βοηθήσουν πολύ στα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει σήμερα το περιβάλλον λόγω της εξάρτησης μας από τα πετρέ-
λαια, αφού αυτές θα δώσουν τουλάχιστο στις νέες γενιές τη δυνατότητα
να χρησιμοποιήσουν πιο εύκολα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας:

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
- Το κουτί των μετρητών ηλεκτρισμού θα πρέπει να έχει διαστάσεις 80
x 80cm και καθαρό βάθος 23cm σε αντίθεση της τυποποιημένης εγκα-
τάστασης που έχει διαστάσεις 68 x 58 x 23cm.
- Πλαστική σωλήνα PVC 32mm, από το κουτί του μετρητή μέχρι την
οροφή, η οποία να συνεχίζεται τουλάχιστον 30cm πάνω από το επί-
πεδο της οροφής και να τερματίζεται με τρόπο έτσι ώστε να μην επι-
τρέπει στο νερό να εισχωρεί στο κουτί της ΑΗΚ. Σε περίπτωση κεκλι-
μένης οροφής (κεραμίδια), η σωλήνα θα πρέπει να τερματίζεται στη
σοφίτα της κατοικίας σε σημείο που να είναι εύκολη πρόσβαση από
τον ηλεκτρολόγο.
- Πρόνοια για το χώρο εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών.

Εγκατάσταση ηλιακού
- Πρόνοια για επέκταση της διασωληνώσεως ζεστού και κρύου νερού από
και προς το σημείο της μελλοντικής εγκατάστασης των ηλιακών πλαισίων.
- Πρόνοια για το χώρο εγκατάστασης των ηλιακών συλλεκτών.

Το σύνολο των πιο πάνω προνοιών δεν προβλέπεται να προσθέσει
περισσότερο από €180 στο συνολικό κόστος ανέγερσης μιας κατοικίας
και θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να είναι υποχρεωτικές σε όλες τις
νέες κατασκευές.
Έχω ζητήσει από τον υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περι-
βάλλοντος να περιλάβει τα οικιακά συστήματα αποθήκευσης των
όμβριων υδάτων στις επιχορηγήσεις του τμήματος Αναπτύξεως Υδά-
των. Τα συστήματα αυτά είναι πολύ διαδεδομένα στο εξωτερικό, ιδι-
αίτερα στην κεντρική Ευρώπη. Ορισμένοι στην Κύπρο έχουν εγκατα-
στήσει τέτοια συστήματα είτε σε υπόγεια είτε στην αυλή. Το νερό μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί για πότισμα ή/και τα αποχωρητήρια. Η αντα-
πόκριση του υπουργείου στην πρόταση αυτή ήταν πολύ θετική.

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Επίτροπος Περιβάλλοντος
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Π ραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 3 Ιουνίου στη Δημοσιογρα-
φική Εστία στη Λευκωσία η τελετή απονομής των Βρα-
βείων του 1ου Διαγωνισμού Αειφόρου Κατασκευαστικής
Δραστηριότητας.

Η τελετή διοργανώθηκε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και
Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνερ-
γασία με το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου και την
εταιρεία Cybarco PLC στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE - Περι-
βάλλον SUSCON “Αειφόρος Κατασκευή στο Δημόσιο και Ιδιωτικό
Τομέα μέσω της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων”.

Στην κατηγορία Κτίριο, το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στα “Νέα
Κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ στο Στρόβολο”. Εκ μέρους του υπουρ-
γού Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, Αντώνη Πασχαλίδη, το
βραβείο αυτό απένειμε ο αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας
Τεχνολογίας, Παναγιώτης Κουτσουπίδης.

Στην κατηγορία Έργο Υποδομής ή Διάπλασης Εξωτερικών Χώρων
βραβεύθηκαν εξίσου (δεύτερο βραβείο) τα έργα “Ριζική Βελτίωση
του Δρόμου Πλατρών-Προδρόμου, Φάση B'” και “Αναβάθμιση του
κόμβου Αγίου Αθανασίου - Παρακαμπτήριου Λεμεσού”. Τα βρα-
βεία εκ μέρους του υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, Νίκου Νικο-
λαΐδη, απένειμε ο διευθυντής Ελέγχου, Αντρέας Λαμπριανού. Βρα-
βεύθηκε επίσης το έργο “Ανάπλαση Πυρήνα Καλοπανα-
γιώτη/Αναβάθμιση Προσόψεων”. Εκ μέρους του υπουργού Γεωρ-
γίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Δρα Μιχάλη Πολυνείκη,
το τρίτο βραβείο στο έργο αυτό απένειμε ο Α’ λειτουργός Γεωργίας,
Σωτήρης Χατζημιχαήλ.

Στην τελετή έγιναν επίσης παρουσιάσεις από τους Δρ. Ιωάννη
Ιωάννου, Λέκτορα στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχα-
νικών Περιβάλλοντος σχετικά με τις Δράσεις του Προγράμματος
SUSCON και κ. Ιωάννα Κωνσταντινίδου, εκπρόσωπο της υπηρε-
σίας Περιβάλλοντος στην Επιτροπή Αξιολόγησης σχετικά με τους
προβληματισμούς που προκύπτουν από τη διοργάνωση του 1ου
Διαγωνισμού Αειφόρου Κατασκευαστικής Δραστηριότητας. Ακο-
λούθησε η παρουσίαση των έργων που βραβεύτηκαν από τους
δημιουργούς και συντελεστές τους και η αιτιολόγηση του σκεπτι-
κού βράβευσης από την κ. Έλενα Σοφοκλέους, Εκπρόσωπο του
ΕΤΕΚ στην Επιτροπή Αξιολόγησης. H τελετή, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε παρουσία του προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχα-
νικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου,
του προέδρου του ΕΤΕΚ, εκπροσώπων του Εθνικού Μετσοβίου
Πολυτεχνείου (ανάδοχος φορέας προγράμματος) και της Ομάδας
Παρακολούθησης Προγραμμάτων LIFE, ολοκληρώθηκε με την
απονομή των βραβείων και διπλωμάτων σε όλους τους εμπλεκό-
μενους φορείς.

Στην εκδήλωση, χορηγοί της οποίας ήταν η ΑΗΚ, η ΑΤΗΚ το
Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ και η εταιρεία Cybarco PLC, παρουσιάστηκαν
επίσης όλα τα έργα που είχαν διαγωνιστεί (Λεπτομέρειες, το ακριβές
πρόγραμμα και οι παρουσιάσεις από την εκδήλωση βρίσκονται δια-
θέσιμα στην ιστοσελίδα:

http://www.uest.gr/suscon/Activities/prosklisi_teletis3_6_08.html).

- Κατηγορία Α':
- Κτίριο
B' Βραβείο: Νέα Κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ στο Στρόβολο.

(Υπεύθυνος Υποβολής: Α. Γαβριηλίδης και Μελετητική
- Γραφείο Μελετών Α.Ν. Τομπάζη Ε.Π.Ε.)

- Κατηγορία Β':
- Έργο Υποδομής ή Διάπλασης Εξωτερικών Χώρων
B' Βραβείο:
-1 - Ριζική Βελτίωση του Δρόμου Πλατρών-Προδρόμου, Φάση B'

(Υπεύθυνος Υποβολής: Ανδρέας Α. Παπαδόπουλος
και Συνεργάτες, Σύμβουλοι Πολιτικοί Μηχανικοί)

-2 - Αναβάθμιση του κόμβου Αγίου Αθανασίου – Παρακα-
μπτήριου Λεμεσού.

(Υπεύθυνος Υποβολής: Τμήμα Δημοσίων Έργων,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων)

- Κατηγορία Β':
- Έργο Υποδομής ή Διάπλασης Εξωτερικών Χώρων
Γ' Βραβείο:
Ανάπλαση Πυρήνα Κανοπαναγιώτη /
Αναβάθμιση Προσόψεων

(Υπεύθυνος Υποβολής: Αρχιτεκτονικό Γραφείο Δημήτριος
Κωνσταντίνου και Συνεργάτες)

Απονομή Βραβείων 1ου Διαγωνισμού
Αειφόρου Κατασκευαστικής Δραστηριότητας

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE - Περιβάλλον SUSCON

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8
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Θ Ε Μ Α

T o ΕΤΕΚ με επιστολή, τον περασμένο Απρίλιο, του προς την ανα-
πληρώτρια διευθύντρια του τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως,

κ. Αθηνά Αριστοτέλους, την ενημέρωσε για την έναρξη του προγράμ-
ματος SUSCON «Αειφόρος Κατασκευή στο Δημόσιο και Ιδιωτικό
Τομέα μέσω της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων», από τον
Οκτώβριο του 2005 και ότι θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2008.
Στην επιστολή αναφέρεται επίσης ότι στο πρόγραμμα συμμετέ-
χουν, από την Κύπρο, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχα-
νικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου, το ΕΤΕΚ και
η εταιρεία CYBARCO. Ο Ανάδοχος Φορέας του προγράμματος
είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ενώ από την Ελλάδα συμ-
μετέχουν επίσης οι ΕΠΤΑ Ε.Π.Ε Σύμβου-
λοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων
και η εταιρεία ΕΔΡΑΣΗ Χ. Ψαλλίδας
Α.Τ.Ε.
Στην επιστολή του το ΕΤΕΚ προτείνει επί-
σης στην κ. Αριστοτέλους όπως το τμήμα της
παραχωρήσει τεμάχιο γης σε προσφυγικό οικι-
σμό στο οποίο να ανεγερθεί οικοδομή σχεδια-
σμένη με βάση τα πιο κάτω οικολογικά κρι-
τήρια:
(α) Ενεργειακή απόδοση (χρήση Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας, μείωση εκπομπών διοξειδίου άνθρακα, εκμε-
τάλλευση φυσικών παραμέτρων όπως φωτισμός, αερισμός κτλ.)

(β) Υλικά (επιλογή και χρήση ανανεώσιμων, ανακυκλώσιμων υλι-
κών και υλικών φιλικών προς το περιβάλλον)
(γ) Νερό (εισαγωγή μεθόδων επαναχρήσης και ανακύκλωσης
νερού)
(δ) Τοποθεσία (προσεκτική επιλογή και χρήση της γης στην οποία
θα εκτελεστεί το έργο, προσβάσιμο έργο σε δημόσιες συγκοινωνίες,
προστασία υπεδάφους από τις κατασκευαστικές δραστηριότητες)
(ε) Ασφάλεια και Υγεία (εξασφάλιση ποιοτικής διαβίωσης στους
τελικούς χρήστες)
(στ) Κόστος (στόχος η επιλογή μιας λύσης οικονομικής ή μιας
λύσης το κόστος της οποίας θα αποσβεστεί σύντομα)

Το τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως σε απα-
ντητική του επιστολή ανέφερε ότι για σκοπούς
επιλογής του χώρου στον οποίο θα ανεγερθεί η
οικοδομή θα πρέπει πρώτα μέλη της ομάδας
εργασίας για την σχεδίαση του κτιρίου να ενη-
μερωθούν για τα έργα και τους χώρου όπου το
τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως προβλέπει
ανέγερση νέων κτιρίων και σε δεύτερο στάδιο,
αφού επιλεγούν κάποιοι χώροι, να γίνει επί

τόπου επίσκεψη για να προκύψει τελική επιλογή. Το τμήμα Πολεο-
δομίας και Οικήσεων ζητά επίσης όπως συμμετέχει με λειτουργούς
του στη διαδικασία σχεδίασης του εν λόγω κτιρίου.

Εφαρμογή οικολογικών κριτηρίων σε κτίριο



Σ χεδόν τριάντα χρόνια μετά το ατύχημα (1979), στην Πεν-
σιλβανία, η πυρηνική ενέργεια, που εδώ και χρόνια επι-
κρίνεται από τους προμάχους της προστασίας του περι-
βάλλοντος αλλά προωθείται πλέον ως «πράσινη» ενέρ-

γεια, πραγματοποιεί τη μεγάλη επιστροφή της στις ΗΠΑ, όπως
δείχνει προγραμματισμένη κατασκευή θερμοπυρηνικής μονάδας
στην πολιτεία της Τζόρτζια και η άφιξη στην αμερικανική αγορά
ενέργειας της γαλλικής Electricite de
France.

Τον Απρίλιο, η Westinghouse Electric,
αμερικανική θυγατρική του ιαπωνικού
ομίλου Toshiba, γνωστοποίησε ότι εξα-
σφάλισε την παραγγελία για κατα-
σκευή σταθμού ατομικής ενέργειας με
δύο αντιδραστήρες των 1.100 μεγαβάτ,
πλησίον της Ογκάστα στην πολιτεία της
Γεωργίας. «Η πυρηνική ενέργεια ανα-
γνωρίζεται σήμερα ως μια 'καθαρή' πηγή ενέργειας, ασφαλής και
οικονομικά ανταγωνιστική», υπογράμμισε ο πρόεδρος της
Westinghouse Electric Στιβ Τριτς, σε μία συγκυρία κατά την οποία
οι τιμές του αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές πλησιάζουν τα
$200 το βαρέλι, ενώ οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη
χρήση ορυκτών καυσίμων, μπαίνουν όλο και περισσότερο στο επί-

κεντρο της προσοχής κυβερνήσεων και καταναλωτών. Αν και 104
σταθμοί ατομικής ενέργειας λειτουργούν σήμερα στις ΗΠΑ, δεν
καλύπτουν παρά το 20% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια.

«Βλέπουμε να έρχονται στο προσκήνιο γενιές των οποίων η στάση
δεν σφραγίστηκε από το Τσέρνομπιλ ή το Θρι Μάιλς Αϊλαντ», επι-
σημαίνει ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Ινστιτούτου Ατομικής
Ενέργειας Σκοτ Πίτερσον. Υπογράμμισε, επίσης, την έντονη δρα-

στηριοποίηση σε επίπεδο διαφήμισης και
σε επίπεδο ομάδων προώθησης συμφε-
ρόντων (λόμπι) υπέρ της πυρηνικής ενέρ-
γειας ως «καθαρή» ενέργεια, μετά και την
υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Κιότο
σχετικά με τη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου.

«Η εκτίμηση ότι, σε αυτό το στάδιο, επί-
κειται αναγέννηση της πυρηνικής ενέρ-
γειας είναι πρόωρη» υποστηρίζει, ωστόσο,

ο διευθυντής της Υπηρεσίας Πληροφόρησης και Έρευνας για την
Πυρηνική Ενέργειας (NIRS) στις ΗΠΑ Μάικλ Μάριοτ. «Είναι καθαρή
τρέλα να αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο νέων αντιδραστήρων ενώ
δεν γνωρίζουμε τι θα κάνουμε τα πυρηνικά απόβλητα από τους αντι-
δραστήρες που λειτουργούν σήμερα», πρόσθεσε.

Ευρώπη
Η αναγέννηση της πυρηνικής ενέργειας δεν έρχεται μόνον από την
άλλη άκρη του Ατλαντικού αλλά και από την Ευρώπη.
- Ιταλία:ΤοΜάιο,ηΙταλίααποφάσισεναεπιστρέψειστηνπυρη-
νικήενέργεια. ΜάλισταοΑλβανόςπρόεδροςΣάλιΜπερίσαδήλωσε
ότι η Αλβανία είναι έτοιμη να κατασκευάσει πυρηνικούς σταθμούς
για λογαριασμό της Ιταλίας. Η νέα κυβέρνηση Μπερλουσκόνι
ανακοίνωσε την πρόθεσή της για κατασκευή πολλών πυρηνικών
σταθμών εντός των προσεχών πέντε ετών. Η Ιταλία εγκατέλειψε
την πυρηνική ενέργεια, έπειτα από δημοψήφισμα, λίγο μετά την
καταστροφή του Τσερνόμπιλ, το 1986, και έκλεισε τους τέσσε-
ρις πυρηνικούς σταθμούς της.
- Βουλγαρία:Η βελγική ενεργειακή εταιρία Electrabel επι-
βεβαίωσε το ενδιαφέρον της, για συμμετοχή στην κατασκευή του
πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας στο Μπέλενε.
- Εσθονία: Ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί πρότεινε,
τον περασμένο Απρίλιο, η χώρα του να βοηθήσει την Εσθονία στον τομέα
της πυρηνικής ενέργειας.
- Γερμανία: H καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ απέρριψε νόμο, στις 9
Ιουνίου, που είχε ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση για σταδιακή
εγκατάλειψητηςπυρηνικής ισχύοςμέχριτο2021.Ονόμοςκατάτηςπυρη-
νικής ενέργειας ψηφίστηκε από την κυβέρνηση Γκέρχαρντ Σρέντερ, ο
οποίος αμέσως μετά την αποχώρησή του διορίστηκε ως διευθυντικό στέ-
λεχος της γιγαντιαίας πετρελαϊκής ρωσικής εταιρείας Γκάζπρομ!
- Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:Στις 24 Οκτωβρίου 2007 έκρινε
ότι η πυρηνική ενέργεια είναι απαραίτητη μεσοπρόθεσμα για να καλυ-
φθούν οι ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Ελλάδα: Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας
(ΤΕΕ) Γιάννης Αλαβάνος, με αφορμή συζητήσεις για χρήση πυρηνικής
ενέργειας στην Ελλάδα δήλωσε ότι «η πυρηνική ενέργεια ούτε ασφαλής,

ούτε φιλική προς το περιβάλλον, ούτε φθηνή για την Ελλάδα λύση είναι.
Δεν μπορεί, τώρα, να συμβάλλει στον περιορισμό της εξάρτησης από το
πετρέλαιο ή από την εξαιρετικά ρυπογόνο χρήση του λιθάνθρακα. Κάθε
άλλο. Με τα σημερινά δεδομένα η εξάρτηση είναι πολύ μεγαλύτερη, ως
προς την τεχνολογία, το καύσιμο, τα πυρηνικά κατάλοιπα, το κόστος ιδι-
αίτερα μεγάλο (που θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο όταν «δεθείς στο άρμα»
των πυρηνικών) και αναμφισβήτητα μια λύση εξαιρετικά ανασφαλής για
μια χώρα, όπως η Ελλάδα, με τα προβλήματα σεισμικότητας. Αντιθέτως,
οφείλουμε ως χώρα να επιδιώξουμε την αποτροπή των σχεδίων εγκατά-
στασης νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από πυρηνική
ενέργεια στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή με τα ίδια χαρακτηριστικά
του Ελλαδικού χώρου». (Πηγή: Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων)
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Η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει…
Οι Αμερικανοί ξέχασαν την Πενσιλβανία και εμείς το Τσέρνομπιλ

διεθνή

«Οφείλουμε ως χώρα να επιδιώξουμε την
αποτροπή των σχεδίων εγκατάστασης
νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού
ρεύματος από πυρηνική ενέργεια στην

ευρύτερη γεωγραφική περιοχή με τα ίδια
χαρακτηριστικά του Ελλαδικού χώρου»

Γ. Αλαβάνος



Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 3 Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο 19

A Ρ Θ Ρ Α & Α Ν Α Λ Υ Σ Ε Ι Σ

Τ ελευταία (ακόμα και στην Κύπρο!) αναπτύσσεται ένας έντο-
νος διάλογος γύρω από την προοπτική της προώθησης της
πυρηνικής τεχνολογίας για την παραγωγή ηλεκτρισμού.
Είναι γεγονός ότι οι αυξανόμενες ανάγκες (υπαρκτές

άραγε;) για παραγωγή ενέργειας δημιουργούν τάσεις πανικού. Ο
πυρετός της έλλειψης ενεργειακών πόρων που να στηρίζουν τα υπέρ-
μετρα αναπτυξιακά πλάνα, την υπερκατανάλωση στον αναπτυγ-
μένο κόσμο και την αλματώδη ανταγωνιστική παραγωγή, προσο-
μοιάζει με τον «πυρετό του χρυσού» που χαρακτήριζε τους τυχο-
διώκτες της Άγριας Δύσης.

Παράλληλα, προβάλλονται και νέα πολιτικοοικονομικά επιχειρή-
ματα. Η πυρηνική ενέργεια – μας λένε – είναι πιο φθηνή. Παρέχει ανε-
ξαρτησία από το πετρέλαιο (το οποίο ελέγχεται από ένα καρτέλ εται-
ρειών και παράγεται από λίγες χώρες) ή από το φυσικό αέριο (που
επίσης παράγεται από λίγες και «μη φιλικές χώρες» για τη Δύση, π.χ.
η Ρωσία). Αποκρύπτουν βεβαίως το επιχείρημα ότι η πρώτη ύλη για
την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, δηλ. το ουράνιο, είναι ακόμα πιο
σπάνιο από το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, κοιτάσματα του υπάρ-
χουν σε πολύ λίγες χώρες, τη δε τεχνολογία για την εξόρυξη, μετα-
φορά και εν γένει διαχείριση του έχουν πολύ λίγες εταιρείες ανά την
υφήλιο. Συνεπώς, όσο περισσότερη πυρηνική ενέργεια χρησιμοποιεί
ο πλανήτης, τόσο περισσότερο θα εξαρτάται από μια μικρή ομάδα
κερδοσκόπων. Μια ματιά στο τι συμβαίνει
σήμερα με τις τιμές του πετρελαίου (αλλά
και του φυσικού αερίου) αρκεί.

Μας λένε επίσης πως η πυρηνική ενέρ-
γεια είναι ασφαλής. Πιο ασφαλής από τη
δεκαετία του ’80, όταν συνέβη το τραγικό
πολύνεκρο και παγκόσμιας εμβέλειας ατύ-
χημα στο Τσέρνομπιλ της Ουκρανίας, σίγουρα είναι. Όμως δεν λεί-
πουν τα πυρηνικά ατυχήματα. Μόνο απ’όσα ανακοινώθηκαν μαθαί-
νουμε ότι τον Μάιο – Ιούνιο 2008 τουλάχιστον τρία ατυχήματα διαρ-
ροής ραδιενεργού υλικού έλαβαν χώραν σε ισάριθμους σταθμούς
πυρηνικής ενέργειας στην Ισπανία, Σλοβενία και Ιαπωνία. Τα ατυ-
χήματα είναι βεβαίως ακόμα πάρα πολλά και κανείς δεν μπορεί με
βεβαιότητα να αποκλείσει την επανάληψη του Τσέρνομπιλ. Ο μόνος
ασφαλής πυρηνικός αντιδραστήρας είναι αυτός της πυρηνικής σύντη-
ξης ο οποίος όμως – κατά τις πληροφορίες μου – απέχει πάρα πολύ
από το χρονικό σημείο της εμπορικής εφαρμογής του.

Αυτός, δηλαδή ο αντιδραστήρας πυρηνικής σύντηξης, θα έχει
ακόμα ένα πλεονέκτημα: τη μείωση των πυρηνικών αποβλήτων, η
οποία σήμερα αποτελεί τη μάστιγα των πυρηνικών εργοστασίων. Η
αναζήτηση «ασφαλών» μεθόδων για την αποθήκευση των πυρηνι-
κών αποβλήτων (γιατί η εξουδετέρωση τους γίνεται μόνο μετά την
παρέλευση εκατοντάδων ετών) είναι ένα από τα βασικότερα προ-
βλήματα για τη λειτουργία τους.

Δοκιμάστηκαν (θεωρητικά αλλά και στην πράξη) διάφορες «λύσεις».
Από τον εγκιβωτισμό τους σε κουτιά από μπετόν (ή μόλυβδο) και
θάψιμο τους επιφανειακά ή σε βαθιές γεωτρήσεις ή ορυχεία (ιδιαί-
τερα άλατος) μέχρι την πόντιση τους στη θάλασσα. Κάποιοι εισηγή-
θηκαν και την αποστολή τους με πυραύλους στο διάστημα (sic).

Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης η μεταφορά και διάθεση των
ραδιενεργών αποβλήτων πυρηνικών εργοστασίων γίνεται αντικείμενο
σφοδρών διαμαρτυριών από τους πολίτες. Διότι, την μεν ενέργεια από

τους πυρηνικούς σταθμούς κάποιοι μπορεί να την αποδέχονται χωρίς
διαμαρτυρία, τα ραδιενεργά απόβλητα της όμως ουδείς τα αποδέχε-
ται αδιαμαρτύρητα.

Βέβαια όλα αυτά (ασφάλεια λειτουργίας αντιδραστήρων, διάθεση
ραδιενεργών αποβλήτων, αντιμετώπιση ατυχημάτων) αποκτούν τη
διαφορετική τους σημασία, ανά περίπτωση. Διαφορετικά θέλει (και
μπορεί) να διαχειριστεί αυτά τα θέματα η Γαλλία ή η Ιαπωνία και δια-
φορετικά βεβαίως η Τουρκία ή το Πακιστάν.

Το σίγουρο είναι πως αν ζητηθεί από τις εταιρείες παραγωγής πυρη-
νικής ενέργειας να πληρώσουν το κόστος της διάθεσης των πυρηνι-
κών αποβλήτων (και της ασφαλούς φύλαξης τους για εκατοντάδες
χρόνια) καθώς και την καταβολή εγγυήσεων για ασφαλιστική κάλυψη
οποιουδήποτε ατυχήματος, τότε η πυρηνική ενέργεια δεν είναι καθό-
λου φθηνή. Απλά, τα κόστα αυτά δεν πληρώνονται (και ευστόχως
δεν υπολογίζονται).

Ένα τελευταίο επιχείρημα που ακούγεται εσχάτως είναι ότι η πυρη-
νική ενέργεια είναι φιλική προς το περιβάλλον. Αυτήν την άποψη επι-
χείρησε (ανεπιτυχώς) να προωθήσει στην Ευρωπαϊκή ένωση ο κ. Μπα-
ρόζο για να εισπράξει την κάθετη άρνηση του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου. «Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας»
δήλωσε πρόσφατα σε ομιλία της στην Κύπρο η αντιπρόεδρος του
Ευρωκοινοβουλίου κα. Μέχλιτ Ρόττε. Το γεγονός ότι κατά την παρα-

γωγή ηλεκτρισμού από ένα πυρηνικό εργο-
στάσιο δεν παράγονται ρύποι (π.χ. διοξεί-
διο του άνθρακα) που επηρεάζουν τις κλι-
ματικές αλλαγές δεν καθιστά αυτόματα
την πυρηνική ενέργεια φιλική στο περι-
βάλλον. Αν και πολύ λιγότεροι, ρύποι
παράγονται στην εξόρυξη, μεταφορά, δια-

χείριση και αποθήκευση του ουρανίου (ακόμα και στην παραγωγή
ενέργειας).

Μιλώντας βεβαίως για την πυρηνική ενέργεια δεν μπορούμε να μην
αναφερθούμε και στις στρατιωτικές εφαρμογές της (φιλοδοξία των
περισσότερων χωρών που διαθέτουν πυρηνικά εργοστάσια παραγω-
γής ηλεκτρισμού), στο ενδεχόμενο ενός ατυχήματος από σεισμό ή μιας
καταστροφής από τρομοκρατική ενέργεια.

Όσοι από εμάς τυγχάνει να παρακολουθούν τα διεθνή τηλεοπτικά
δίκτυα (CNN, BBC, EURO NEWS) θα έχουν εντοπίσει τη νέα διαφη-
μιστική εκστρατεία της EXXON – MOBIL. Ανάμεσα στα διάφορα
σποτ ένας συμπαθητικός κύριος μας εξηγεί ότι «η απάντηση στις ενερ-
γειακές μας ανάγκες είναι η χρήση όλων των πόρων που διαθέτουμε,
πετρέλαιο, αέριο, άνθρακας, πυρηνική, αιολική και ηλιακή ενέργεια».
Ένα πράμα, «και τον σκύλο χορτάτο, και την πίττα σωστή».

Διότι η πίττα των επενδύσεων και των δαπανών είναι μια και συγκε-
κριμένη. Όσο ο κόσμος θα επενδύει στο πετρέλαιο, στο αέριο, στον
άνθρακα και στην πυρηνική ενέργεια, δεν πρόκειται να στραφεί στη
χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ούτε να υιοθετήσει μέτρα
εξοικονόμησης (καλής διαχείρισης) και δίκαιης κατανομής των ενερ-
γειακών πόρων. Θα συνεχίσει να ακολουθεί την ίδια μη αειφόρο, μη
ανανεώσιμη και μη αυτοτροφοδοτουμένη – και συνεπώς στείρα –
ενεργειακή πολιτική.

* Βουλευτής και Γενικός Γραμματέας
Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών,

Πολιτικός Μηχανικός

Η πυρηνική ενέργεια είναι στείρα
Του Γιώργου Περδίκη*

«Η μαμά τους είναι στείρα
αλλά έχει το δικό της τον ατομικό της

αντιδραστήρα» Τζίμης Πανούσης
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1. Γενικά
1.1 Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που παρέ-

χονται σε αυτόν με βάση το άρθρο 6 του περί Πολεοδομίας και
Χωροταξίας Νόμου, εκδίδει την παρούσα Εντολή με σκοπό τον
καθορισμό ενιαίας πολιτικής και την εφαρμογή ομοιόμορφης
πρακτικής σε ότι αφορά τις περιπτώσεις, τους όρους, τις προϋ-
ποθέσεις, το μηχανισμό και τις διαδικασίες που θα ακολου-
θούνται στις περιπτώσεις εξαγοράς του ποσοστού τεμαχίων που
απαιτείται κατά κανόνα για σκοπούς ανοικτού δημόσιου χώρου
με βάση την παράγραφο 3.2 των Γενικών Προνοιών Πολιτικής
των δημοσιευμένων Σχεδίων Ανάπτυξης.

1.2 Η δυνατότητα εξαγοράς του ποσοστού του τεμαχίου, το οποίο
καθορίζεται στα Σχέδια Ανάπτυξης για σκοπούς ανοικτού δημό-
σιου χώρου, διασφαλίζεται με βάση την παράγραφο 3.5 των
Γενικών Προνοιών Πολιτικής των Σχεδίων και η εφαρμογή της
αποσκοπεί στην αποφυγή της δημιουργίας υπερβολικά μεγάλου
αριθμού, μικρού εμβαδού ανοικτών δημόσιων χώρων, στο βαθμό
που αυτό δεν δικαιολογείται για την επίτευξη συγκεκριμένων
πολεοδομικών στόχων και στη διασφάλιση ανοικτών δημόσιων
χώρων ικανοποιητικού μεγέθους σε κατάλληλες θέσεις.

1.3 Η δημιουργία ανοικτών δημόσιων χώρων ικανοποιητικού μεγέ-
θους συμβάλλει στην ορθολογική λειτουργική και πολεοδομική
οργάνωση των Περιοχών Ανάπτυξης και διευκολύνει την απο-
τελεσματική αξιοποίηση και διαχείριση τέτοιων χώρων από τις
Αρμόδιες Αρχές¹. Γενικά θεωρείται ότι ο θεσμός της εξαγοράς
ανοικτών δημόσιων χώρων θα συμβάλει έμμεσα, αλλά καθο-
ριστικά, στην αναβάθμιση των ανέσεων και της ποιότητας ζωής
του πληθυσμού.

2. Περιπτώσεις εφαρμογής της εξαγοράς
2.1 Η Πολεοδομική Αρχή είναι δυνατό να αποφασίσει την εφαρ-

μογή της δυνατότητας για εξαγορά του ανοικτού δημόσιου
χώρου που αναλογεί σε ανάπτυξη, αφού εξασφαλίσει τη σύμ-
φωνη γνώμη του ιδιοκτήτη και τις απόψεις της οικείας Τοπι-
κής Αρχής (αν οι δύο Αρχές είναι διαφορετικές). Σε περιπτώ-
σεις όπου η Πολεοδομική Αρχή είναι η ίδια με την Τοπική Αρχή,
τότε απαιτείται μόνο η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.

2.2 Για τη λήψη τέτοιας απόφασης η Πολεοδομική Αρχή θα λαμ-
βάνει υπόψη τις ανάγκες της περιοχής της ανάπτυξης για την
οποία υποβλήθηκε η αίτηση, σε ότι αφορά τους δημόσιους ανοι-
κτούς χώρους και τις ανέσεις που προκύπτουν από αυτούς. Η
εφαρμογή του θεσμού δεν πρέπει να επηρεάζει αρνητικά τις
ανέσεις ή την ποιότητα ζωής στην εν λόγω περιοχή.

2.3 Σημειώνεται ότι η Πολεοδομική Αρχή θα αποφασίζει κατά την
κρίση της και ανάλογα με την ένταση χρήσης και τις ανάγκες
της κάθε περιοχής πότε θα θεωρείται μικρής κλίμακας ανοι-
κτός δημόσιος χώρος, ο οποίος είναι δυνατό να προκύψει από
ιδιοκτησία προς ανάπτυξη, οπότε θα μπορεί να εφαρμοσθεί ο
θεσμός της εξαγοράς του (τηρουμένων όλων των άλλων προ-
ϋποθέσεων).

2.4 Η εξαγορά δεν θα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου η Πολε-

οδομική Αρχή κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρα-
γράφου 3.3 των Γενικών Προνοιών Πολιτικής των δημοσιευμέ-
νων Σχεδίων Ανάπτυξης και πως, μέσω της άσκησης της δια-
κριτικής ευχέρειας που παρέχεται από τις πρόνοιες του Σχεδίου
Ανάπτυξης υπό όρους και προϋποθέσεις, δικαιολογείται όπως
μη απαιτηθεί η παραχώρηση ανοικτού δημόσιου χώρου από την
υπό ανάπτυξη ιδιοκτησία.

2.5 Η εξαγορά αποτελεί δυνατότητα άσκησης πολεοδομικής πολι-
τικής, η οποία θα εφαρμόζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφό-
σον πληρούνται οι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις. Κατά τούτο,
δεν πρέπει να συγχέεται με την εναλλακτική και διακριτή δυνα-
τότητα που περιγράφεται στην παράγραφο 3.4 των Γενικών Προ-
νοιών Πολιτικής των δημοσιευμένων Σχεδίων Ανάπτυξης.

3. Μηχανισμός Εξαγοράς
3.1 Μετά από σχετική πρωτοβουλία ή με τη σύμφωνη γνώμη του

ιδιοκτήτη τεμαχίου για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση για χορή-
γηση πολεοδομικής άδειας, η Πολεοδομική Αρχή είναι δυνατό
να μην απαιτήσει την παραχώρηση ποσοστού του τεμαχίου για
να χρησιμοποιηθεί ως ανοικτός δημόσιος χώρος, σύμφωνα με
όσα καθορίζονται στην παράγραφο 3.2 των Γενικών Προνοιών
Πολιτικής των δημοσιευμένων Σχεδίων Ανάπτυξης, και να απο-

Ενιαία πολιτική για εξαγορά ποσοστού
τεμαχίων για σκοπούς ανοικτού δημόσιου χώρου

Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος - Εντολή με βάση το άρθρο 6 - Eντολή 3/2008

Ο θεσμός της εξαγοράς ανοικτών δημόσιων χώρων
θα συμβάλει έμμεσα, αλλά καθοριστικά,

στην αναβάθμιση των ανέσεων και της ποιότητας
ζωής του πληθυσμού
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δεχθεί την καταβολή του αναλογούντος χρηματικού ποσού σε
Ειδικό Ταμείο της οικείας Αρμόδια Αρχής, αντί της παραχώ-
ρησης του οφειλόμενου ποσοστού.

3.2 Η απόφαση της Πολεοδομικής Αρχής σε σχέση με το θέμα θα
καταγράφεται ως όρος στην πολεοδομική άδεια που θα χορη-
γείται και θα κατοχυρώνεται με την υπογραφή Συμφωνίας μεταξύ
του Υπουργού Εσωτερικών ή Αρχής στην οποία έχουν εκχω-
ρηθεί οι σχετικές εξουσίες και του ιδιοκτήτη του τεμαχίου, σύμ-
φωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 43 του Νόμου περί Πολεοδο-
μίας και Χωροταξίας. Η Συμφωνία στην οποία θα περιλαμβά-
νεται και το ποσό της εξαγοράς, θα υπογράφεται πριν τη χορή-
γηση της αιτούμενης πολεοδομικής άδειας.

3.3 Η Πολεοδομική Αρχή θα ζητά από το Τμήμα Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας την κατά προτεραιότητα διενέργεια της εκτί-
μησης της αξίας της γης για την οποία έχει αποφασισθεί η εφαρ-
μογή της εξαγοράς.

3.4 Ο ιδιοκτήτης του τεμαχίου για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση για
χορήγηση πολεοδομικής άδειας και σε σχέση με το οποίο η Πολε-
οδομική Αρχή έχει αποφασίσει να εφαρμόσει το θεσμό της εξα-
γοράς του ανοικτού δημόσιου χώρου, θα πρέπει να καταβάλει
στην οικεία Αρμόδια Αρχή το ποσό που θα καθορισθεί για την
εξαγορά κατά την υποβολή αίτησης στην εν λόγω Αρχή για εξα-
σφάλιση άδειας οικοδομής/διαίρεσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες
του Νόμου περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών. Η Αρμόδια
Αρχή θα ειδοποιεί την Πολεοδομική Αρχή (αν οι δύο Αρχές είναι
διαφορετικές) για την υλοποίηση του όρου της πολεοδομικής
άδειας.

4. Ειδικό Ταμείο Εξαγοράς ανοικτών δημόσιων χώρων
4.1 Για την εφαρμογή του θεσμού της εξαγοράς ανοικτών δημόσιων

χώρων η οικεία Αρμόδια Αρχή θα καθιδρύσει Ειδικό Ταμείο
Εξαγοράς ανοικτών δημόσιων χώρων, στο οποίο θα κατατίθε-
νται οι πόροι που θα προκύπτουν από την εφαρμογή της δυνα-
τότητας εξαγοράς, αλλά και από άλλες πηγές, όπως περιγράφε-
ται στη συνέχεια της παρούσας Εντολής.

4.2 Τα έσοδα του Ειδικού Ταμείου Εξαγοράς είναι δυνατό να προ-
έρχονται από τις ακόλουθες πηγές:
(α)Τα χρηματικά ποσά που θα καταβάλλονται για την εξαγορά
ανοικτών δημόσιων χώρων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 της
Εντολής.
(β) Τυχόν χορηγίες, δωρεές ή δανειοδοτήσεις από την Κυβέρ-
νηση ή από άλλες πηγές για σκοπούς δημιουργίας ανοικτών
δημόσιων χώρων.
(γ)Τους πόρους που θα προκύπτουν από τη διαχείριση της λει-
τουργίας διευκολύνσεων που ενδεχομένως υπάρχουν σε ανοι-
κτούς δημόσιους χώρους.

4.3 Οι πόροι του Ειδικού Ταμείου δεν θα κατακρατούνται σε ανε-
νεργό κατάσταση, αλλά θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και
ενεργά για τη χρηματοδότηση της δαπάνης αγορά ή/και απαλ-
λοτρίωσης κατάλληλων χώρων, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται
ως ανοικτοί δημόσιοι χώροι προς όφελος της τοπικής κοινότη-
τας, ή/και για τη διαμόρφωση/τοπιοτέχνηση όσων χώρων απο-
κτηθούν με τους πόρους του Ειδικού Ταμείου Εξαγοράς μετά
την εφαρμογή του θεσμού της εξαγοράς ή/και άλλων χώρων που
παραχωρήθηκαν ή παραχωρούνται στο δημόσιο για σκοπούς
ανοικτού δημόσιου χώρου.

4.4 Η οικεία Αρμόδια Αρχή θα διαχειρίζεται το Ειδικό Ταμείο Εξα-
γοράς.

4.5 Το Ειδικό Ταμείο Εξαγοράς ανοικτών δημόσιων χώρων θα ελέγ-
χεται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

5. Τμήμα εξαγοράς ανοικτών δημόσιων χώρων
5.1 Το τίμημα εξαγοράς που θα καταβάλλεται στο Ειδικό Ταμείο

της οικείας Αρμόδιας Αρχής από τον αιτητή σε σχέση με ανά-
πτυξη θα υπολογίζεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρο-
μετρίας ή από άλλο εγκεκριμένο Εκτιμητή (οπότε η εκτίμηση θα
ελέγχεται και εγκρίνεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρο-
μετρίας) και θα ισούται με τη συνολική αγοραία αξία της έκτα-
σης γης που θα έπρεπε να είχε παραχωρηθεί στο δημόσιο για
σκοπούς ανοικτού δημόσιου χώρου αν εφαρμόζονταν οι σχετι-
κές πρόνοιες του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης. Στην εκτίμηση
θα συνυπολογίζεται και το κόστος των βελτιώσεων που ενδεχο-
μένως θα απαιτούνταν για τη διαμόρφωση ανοικτού δημόσιου
χώρου από τον ιδιοκτήτη.

5.2 Στον υπολογισμό της αξίας της γης θα λαμβάνεται επίσης υπόψη
η αξία για τη χρήση και την ένταση της ανάπτυξης που επιτρέ-
πεται σε οικόπεδα με βάση τις πρόνοιες του ισχύοντος Σχεδίου
Ανάπτυξης.

6. Χωροθέτηση των ανοικτών δημόσιων χώρων
που θα αποκτούνται με τους πόρους
του Ειδικού Ταμείου

6.1 Οι χώροι που θα αποκτούνται με τη δαπάνη πόρων από το Ειδικό
Ταμείο θα επιλέγονται από την Αρμόδια Αρχή, με βάση την πολι-
τική και τις προτεραιότητες που θα καθορίζονται στο ισχύον Σχέ-
διο Ανάπτυξης, αφού ληφθούν επίσης υπόψη οι σχετικές ανά-
γκες της τοπικής κοινότητας και η περιοχή από την οποία προ-
έρχονται οι πόροι του Ταμείου. Γενικά καθορίζεται πως οι χώροι
αυτοί πρέπει να είναι κατάλληλοι και ικανοποιητικοί από άποψη
μεγέθους, σχήματος, χωροθέτησης και γεωμορφολογικών χαρα-
κτηριστικών.

6.2 Η Αρμόδια Αρχή θα διαβουλεύεται με την οικεία Πολεοδομική
Αρχή (αν οι δύο Αρχές είναι διαφορετικές) για την επιλογή των
χώρων που πρόκειται να αποκτηθούν με τους πόρους του Ειδι-
κού Ταμείου και θα εξασφαλίζεται η συναίνεση του Υπουργού
Εσωτερικών.

Όπου στο κείμενο της παρούσας Εντολής αναφέρεται ο όρος
«Αρμόδια Αρχή», αυτός θα έχει την έννοια που του αποδίδεται με
βάση το Νόμο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών.
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Κ ώδικα αποθήκευσης και χρήσης υγραερίου εξέδωσε το
Μάιο το τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του
υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. Ο κώδικας διανε-
μήθηκε σε διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς, όπως το

ΕΤΕΚ, η ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ, η ΠΟΒΕΚ, συντεχνίες και άλλους, με οδη-
γία όπως γνωστοποιηθεί στα μέλη τους.

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι οι κύλινδροι που κυκλοφορούν
στην Κύπρο είναι 25 λίτρων (10 Kg), 45 λίτρων (20 Kg), 80 λίτρων (35
Kg) και 120 λίτρων (50 Kg).

Με βάση τον περί Πετρελαιοειδών Νόμο (Κεφ. 272,64 του 1975 και
138(I) του 2004) και τους Περί Πετρελαιοειδών Κανονισμούς (Κεφ.
130, Κ.Δ.Π. 178/74, Κ.Δ.Π. 208/78 και Κ.Δ.Π.21/82): α) η αποθήκευση
υγραερίου σε δοχεία για χρήση συνολικής ποσότητας ίσης ή μεγα-
λύτερης των 500λίτρων και β) η αποθήκευση υγραερίου σε κυλίν-
δρους για μεταπώληση, συνολικής ποσότητας ίσης ή μεγαλύτερης
των 200Kg χρειάζεται, με βάση το άρθρο 3 του Νόμου, άδεια από
τον Έπαρχο, που είναι η αρμόδια αρχή για να εκδίδει άδειες απο-
θήκευσης υγραερίου. Η έκδοση της σχετικής άδειας γίνεται αφού
προηγουμένως εξασφαλιστεί, με βάση το άρθρο 4 του ιδίου Νόμου,
πιστοποιητικό καταλληλότητας από το Διευθυντή του τμήματος Ηλε-
κτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΗΜΥ), που βάσει των Κανονισμών,
είναι η αρμόδια αρχή για το υγραέριο.

- Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών εκδίδει πιστοποι-
ητικό αποθήκευσης υγραερίου όταν και εφόσον αποσταλεί η σχετική
αίτηση, για εξασφάλιση άδειας αποθήκευσης υγραερίου, από τον
Έπαρχο και διαπιστωθεί ότι, μετά από τη διενέργεια σχετικού ελέγχου,
η αποθήκευση του υγραερίου είναι ασφαλής και ικανοποιεί όλες τις
πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

- Ως εκ των πιο πάνω, κάθε ιδιοκτήτης εγκατάστασης αποθήκευ-
σης υγραερίου θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις
για ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων, που πρέπει να τηρούνται
σ’ό, τι αφορά στους αποθηκευτικούς χώρους και εγκαταστάσεις, λαμ-
βάνοντας υπόψη τον αριθμό και χωρητικότητα των αποθηκευτικών
δοχείων και κυλίνδρων υγραερίου, τη συνολική ποσότητα υγραερίου
προς αποθήκευση και το σκοπό για τον οποίο προορίζεται (χρήση ή
μεταπώληση).

-Με βάση τα πιο πάνω, η αποθήκευση του υγραερίου μπορεί να
ταξινομηθεί στις πιο κάτω κατηγορίες:
α) Αποθήκευση, για σκοπούς χρήσης σε δοχεία συνολικής

ποσότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 500 λίτρων
β) Αποθήκευση σε κυλίνδρους, για σκοπούς μεταπώλησης,

συνολικής ποσότητας μεγαλύτερης των 200Kg και μικρότερης
των 4.000Kg.

γ) Αποθήκευση σε κυλίνδρους για σκοπούς μεταπώλησης
συνολικής ποσότητας μεγαλύτερης των 4.000Kg.

Αποθήκευση ποσότητας ίσης ή μεγαλύτερης 500 λίτρων
Μεταξύ άλλων, τα δοχεία υγραερίου θα πρέπει να φέρουν στοιχεία
διεξαγωγής περιοδικού ελέγχου καθώς επίσης και άλλες σημάνσεις,
όπως απαιτεί η σχετική νομοθεσία και τα οποία είναι απαραίτητα
για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους για ασφαλή λει-
τουργία. Οι ελάχιστες απαιτήσεις σήμανσης, κάθε δοχείου αποθή-
κευσης υγραερίου χωρητικότητας πέραν των 500λίτρων, είναι οι
ακόλουθες:

(α) Όνομα κατασκευαστή και ο αύξων αριθμός του δοχείου.
(β) Έτος κατασκευής δοχείου.
(γ) Ημερομηνία τελευταίου ελέγχου με βάση το Κανονισμό

100Ι(νοουμένου ότι, η ηλικία του δοχείου είναι πέραν
των 10 χρόνων ή ότι το δοχείο δεν φέρει τη σχετική
σήμανση)

(δ) Χωρητικότητα του δοχείου σε λίτρα.
(ε) Πίεση λειτουργίας και δοκιμής.

Οι βαλβίδες και άλλος εξοπλισμός του δοχείου υγραε-
ρίου θα πρέπει να προστατεύονται, με κατάλληλο
κάλυμμα, τόσο κατά την αποθήκευση όσο και κατά τη
μεταφορά τους.
Οι αποστάσεις έκαστου δοχείου αποθήκευσης υγραερίου
για σκοπούς χρήσης από το πλησιέστερο κτίριο, όριο ή
δημόσια οδό, μόνιμη εστία πυρός ή άλλο δοχείο καθορί-
ζονται στον Πίνακα του Παραρτήματος 1 του παρόντος
μνημονίου(Κανονισμός 100Ζ).
Τα δοχεία υγραερίου θα πρέπει να αποθηκεύονται σε
ισόγειο υπαίθριο χώρο ο οποίος πρέπει να ικανοποιεί τις
ακόλουθες απαιτήσεις:
Να μην είναι πλησίον εξόδων, κλιμάκων ή χώρων οι
οποίοι χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για την ασφαλή
έξοδο του κοινού.
Να έχουν στερεή και επίπεδη βάση (π.χ. σκυρόδεμα) με
αποστράγγιση, που να καταλήγει μακριά από επικίνδυ-
νες περιοχές και ικανοποιητικό αερισμό.
Ο χώρος επαφής μεταξύ κτιρίου και χώρου αποθήκευσης
υγραερίου να είναι κατασκευασμένος από πυρίμαχα
δομικά υλικά με τουλάχιστον 1,5 ώρας αντίσταση στη
φωτιά.
Ο χώρος αποθήκευσης θα πρέπει να περιβάλλεται από
μεταλλικό κουβούκλιο ή περίφραξη από βιομηχανικό
πλέγμα, ύψους τουλάχιστον 1.80 μέτρων, ικανή να απο-
τρέπει την επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και
κατά τρόπο που να διασφαλίζει φυσικό αερισμό, στο επί-
πεδο του εδάφους, για διαφυγή του υγραερίου σε περί-
πτωση διαρροής.
Εάν στο χώρο αποθήκευσης διακινούνται αυτοκίνητα,
θα πρέπει να τοποθετηθούν προστατευτικοί πάσσαλοι για
να παρέχεται ασφάλεια από σύγκρουση.
Σε εμφανές σημείο της περίφραξης του χώρου αποθή-
κευσης, θα πρέπει να τοποθετούνται πινακίδες που να
αναγράφουν με κόκκινα γράμματα ύψους 5 εκατοστών
σε άσπρο φόντο, την προειδοποίηση:

Νομοθεσία και κανονισμοί για το υγραέριο
Το υπουργείο Συγκοινωνιών εξέδωσε Κώδικα Χρήσης και Αποθήκευσης

Ο Κώδικας αποθήκευσης και χρήσης υγραερίου
δημοσιεύεται ολόκληρος στην ιστοσελίδα του ETEK,
www.etek.org.cy

«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ»

«ΠΡΟΣΟΧΗ
ΥΓΡΑΕΡΙΟ

– ΛΙΑΝ
ΕΥΦΛΕΚΤΟ»info
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

Η 1η Ιουνίου σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής στον
τρόπο διαχείρισης και ελέγχου των χημικών ουσιών και των
προϊόντων που περιέχουν χημικές ουσίες. Τη μέρα αυτή
αρχίζει και επίσημα να λειτουργεί ο Ευρωπαϊκός Οργανι-

σμός Χημικών Προϊόντων με έδρα το Ελσίνκι της Φιλανδίας ενώ
παράλληλα ξεκινούν και οι υποχρεώσεις της βιομηχανίας για προκα-
ταχώριση στον Οργανισμό των χημικών ουσιών που παράγονται ή
εισάγονται σε ποσότητες μεγαλύτερες του ενός τόνου το χρόνο.

Αυτή η υποχρέωση αλλά και η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανι-
σμού Χημικών Προϊόντων προνοούνται από τον Ευρωπαϊκό Κανο-
νισμό REACH, ο οποίος εισάγει μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση
των χημικών ουσιών, μεταφέροντας την ευθύνη της αξιολόγησής
τους σε αυτόν που τις παράγει, τις εισάγει ή τις χρησιμοποιεί. Σύμ-
φωνα με τον Κανονισμό αυτό, κάθε παρασκευαστής ή εισαγωγέας
χημικής ουσίας πρέπει μέχρι το 2018, ανάλογα με τις ποσότητες χημι-
κής ουσίας που παράγει ή εισάγει, να καταχωρίσει την ουσία αυτή
ηλεκτρονικά στον Οργανισμό, στην περίπτωση που η συνολική ποσό-
τητα παραγωγής της είναι ίση ή μεγαλύτερη του ενός τόνου ανά έτος.

Η προκαταχώριση είναι ουσιαστικά μια διαδικασία προκαταρκτι-
κής ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

από τις εταιρείες ή βιομηχανίες που καλύπτονται από τις πρόνοιες του
Κανονισμού REACH, για την υποχρέωσή τους για καταχώριση. Η
προκαταχώριση περιλαμβάνει την κοινοποίηση ηλεκτρονικά, απευ-
θείας από τον επηρεαζόμενο, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών
Προϊόντων μέσω σχετικής ιστοσελίδας του, συγκεκριμένων στοιχείων
που αφορούν την εταιρεία/βιομηχανία εντός χρονικού διαστήματος
έξι μηνών από την 1.6.2008 μέχρι την 1.12.2008.

Σημαντικό είναι να τονισθεί ότι οι παρασκευαστές ή εισαγωγείς που
θα παραλείψουν να προκαταχωρίσουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Χημικών Προϊόντων τις χημικές τους ουσίες, δεν θα δικαιούνται μετά
την 1.12.2008 να συνεχίσουν να τις παράγουν ή να τις εισάγουν και να
τις διαθέτουν στην αγορά. Για αυτό προτρέπονται όλοι οι επηρεαζό-
μενοι στην Κύπρο να προβούν έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες ενέρ-
γειες για να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις επαγγελματικές
τους δραστηριότητες. Περισσότερες πληροφορίες για την προκατα-
χώριση, για τα στάδια που ακολουθούν, καθώς και πρόσθετες πλη-
ροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό REACH: http://www.mlsi.gov.cy/dli
(εικονίδιο REACH), http://echa.europa.eu

* Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας,
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Τ ο Κέντρο Παραγωγικότητας ανακοίνωσε ότι (από τις 10/6/2008)
μέχρι 30/9/2008 θα δέχεται αιτήσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου Επι-

χορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την αναβάθμιση του εξο-
πλισμού τους. Το Σχέδιο, που υλοποιείται σε συνεργασία με το τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας, το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργο-
ληπτών και το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, απο-
σκοπεί στην προστασία από πτώση των εργαζομένων σε ύψος στον τομέα
των κατασκευών και εντάσσεται στο γενικότερο στόχο της βελτίωσης
των συνθηκών εργασίας των 44.000 περίπου εργαζομένων στον τομέα
αυτό και της μείωσης των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και
επικίνδυνων περιστατικών που συμβαίνουν στους χώρους όπου διεξά-
γονται οικοδομικές εργασίες και έργα μηχανικών κατασκευών.
Δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εργολήπτες, εγγε-
γραμμένοι στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών και
πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το Άρθρο 51
του «Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή
Θέματα Νόμου του 2006» (Αριθμός 12(Ι) του 2006).
Οι δικαιούχοι θα επιχορηγούνται με ποσοστό ύψους 30% του κόστους
της επένδυσης (εξαιρουμένου του ΦΠΑ), με ανώτατο ποσό επιχορή-
γησης €17.086 (£10.000) για την αγορά καινούργιου (όχι μεταχει-
ρισμένου) εξοπλισμού. Η συνολική χορηγία, υπολογιζόμενη σωρευ-
τικά, στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου και του Σχεδίου όπως λει-
τούργησε το 2006 και το 2007, δεν μπορεί να υπερβεί το πιο πάνω
ανώτατο όριο για κάθε δικαιούχο. Ο εξοπλισμός που θα επιχορηγεί-
ται περιλαμβάνει ικριώματα πρόσοψης και εργασίας καθώς και κινη-
τούς πύργους εργασίας και πρόσβασης κατασκευασμένους σύμφωνα

με τα ισχύοντα Κυπριακά Πρότυπα ή τα ισοδύναμα Ευρωπαϊκά Πρό-
τυπα ή οποιαδήποτε πρότυπα τα αντικαθιστούν με νεότερη έκδοση,
ανυψωτικές εξέδρες με σήμανση CE και γερανούς με σήμανση CE. Ο
προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
€1.708.601 (£1.000.000). Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των
αιτήσεων είναι η 30/9/2008. H εξέταση των αιτήσεων και η κατα-
βολή χορηγίας θα γίνεται με βάση τη σειρά προτεραιότητας, η
οποία θα καθορίζεται από την ημερομηνία υποβολής και αποδο-
χής της αίτησης, μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου κονδυλίου.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα (το πρωτότυπο και ένα
πλήρες αντίγραφο) ταχυδρομικώς ή δια χειρός στον Προϊστάμενο της
Διαχειριστικής Αρχής (Διευθυντή Κέντρου Παραγωγικότητας), με
την ένδειξη «Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων»,
στη διεύθυνση:
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ,
Λεωφ. Καλλιπόλεως 77, 2100 Aγλαντζιά, Λευκωσία

Διευκρινίζεται ότι για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτονται μόνο επεν-
δύσεις που θα υλοποιούνται μετά την υποβολή αίτησης.
Τα Έντυπα Αιτήσεων και ο Οδηγός του Σχεδίου διατίθενται από τα
γραφεία ή/και τις ιστοσελίδες του Κέντρου Παραγωγικότητας
(ΚΕ.ΠΑ.), του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), του Συμ-
βουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών (ΣΕΕΕ), του Επιστη-
μονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), τα γραφεία
της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου
(ΟΣΕΟΚ) και τα Επαρχιακά γραφεία των Συνδέσμων των Εργο-
ληπτών.

Διαχείριση χημικών προϊόντων
Ημέρα σταθμός η 1η Ιουνίου

Της Δρ. Τασούλας Κυπριανίδου-Λεοντίδου*

Γ Ι Α Α Ν Α Β Α Θ Μ Ι Σ Η Τ Ο Υ Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ Τ Ο Υ Σ

Επιχορήγηση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
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Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α

Μ ε την επισήμανση της ανάγκης λεπτομερούς ενημέρωσης
επαγγελματικών ομάδων από τις αρμόδιες κυβερνητικές
υπηρεσίες για τις επερχόμενες αλλαγές στο καθεστώς ανα-
γνώρισης επαγγελματικών προσόντων και απασχόλησης

επαγγελματιών στην Κύπρο όπως και σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα τον Μάιο
εναρμονιστικό νόμο, με τον οποίο ενσωματώνονται στο κυπριακό Δίκαιο
ευρωπαϊκές Οδηγίες για τα ζητήματα αυτά και για την ελεύθερη κυκλο-
φορία προσώπων στον ευρωπαϊκό χώρο. Συγκεκριμένα, επέρχεται εναρ-
μόνιση της κυπριακής έννομης τάξης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο στον
τομέα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και συγκε-
κριμένα η εναρμόνιση με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την ανα-
γνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Εναρμονίζεται, επίσης, η κυπριακή νομοθεσία με το σημείο V του
Παραρτήματος της Οδηγίας 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ης
Νοεμβρίου 2006, για την προσαρμογή ορισμένων Οδηγιών στον τομέα
της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Στη διάρκεια της συζήτησης ενώπιον της Ολομέλειας, έγιναν ανα-
φορές από βουλευτές στο ενδεχόμενο ύπαρξης σύγκρουσης ανάμεσα
σε διατάξεις ειδικού νόμου, που ρυθμίζει συγκεκριμένα επαγγέλματα,
όπως είναι ο νόμος για το επάγγελμα των κτηματομεσιτών και ζητή-
θηκε από την εκτελεστική εξουσία όπως τάχιστα φέρει στη Βουλή τρο-
ποιητικά νομοσχέδια, με τα οποία θα γίνονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις.

Με τις αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία, μεταρρυθμίζεται και ενο-
ποιείται το σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων,
προκειμένου να απλουστευθούν οι διαδικασίες αναγνώρισης επαγ-
γελματικών προσόντων και να επιτευχθεί η ευελιξία των αγορών της
εργασίας και η περαιτέρω απελευθέρωση
της παροχής υπηρεσιών.

Η νέα νομοθεσία βασίζεται στην αρχή
της αμοιβαιότητας και παρέχει την ευχέ-
ρεια στους πολίτες των κρατών - μελών της

ΕΕ, των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβε-
τίας, οι οποίοι απέκτησαν τα επαγγελματικά τους προσόντα εκτός της
Δημοκρατίας και μπορούν να ασκήσουν ένα κατοχυρωμένο επάγ-
γελμα στη χώρα τους, να ασκούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθω-
τοί το ίδιο κατοχυρωμένο επάγγελμα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η
νομοθεσία αυτή αφορά γύρω στα εβδομήντα κατοχυρωμένα επαγ-
γέλματα.

Όπως αναφέρθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας που
εξέτασε το νομοσχέδιο αυτό, τα επτά τομεακά επαγγέλματα του ιατρού,
του κτηνιάτρου, της μαίας, του νοσηλευτή, του οδοντιάτρου, του φαρ-
μακοποιού και του αρχιτέκτονα, τα οποία επίσης ρυθμίζονται με την
Οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων, δεν ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν αλλά σε ειδικές νομο-
θεσίες, οι οποίες επίσης θα πρέπει να εναρμονιστούν και για αυτό
σύντομα αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή τροποποιητικά νομο-
σχέδια των αντίστοιχων νομοθεσιών.

Με το νόμο που ψηφίστηκε προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η δυνατό-
τητα προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών στη Δημο-
κρατία από επαγγελματία που είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε άλλο
κράτος - μέλος.

Με το νέο νόμο ορίζονται, επίσης, οι προϋποθέσεις αναγνώρισης
επαγγελματικής πείρας που αποκτήθηκε σε άλλο κράτος - μέλος για
σκοπούς άσκησης συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας στη
Δημοκρατία και, ανάλογα με την κατηγορία επαγγέλματος, τίθενται
διαφορετικά χρονικά όρια άσκησης του επαγγέλματος υπό καθεστώς
αυτοαπασχολουμένου ή/ και διευθυντή επιχείρησης, ή/ και μισθωτού,
προκειμένου να θεωρηθεί η προηγούμενη άσκηση της συγκεκριμένης
δραστηριότητας σε άλλο κράτος - μέλος επαρκής απόδειξη γνώσεων
και ικανοτήτων.

Επιπλέον, τίθεται ως όρος για την άσκηση
επαγγέλματος στην Κυπριακή Δημοκρατία
ο επαγγελματίας να διαθέτει τις απαιτούμε-
νες γλωσσικές ικανότητες για την άσκηση
του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Η νομοθεσία αυτή αφορά
γύρω στα εβδομήντα

κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων
Η Βουλή ψήφισε νόμο, ενσωματώνοντας στο κυπριακό Δίκαιο ευρωπαϊκές Οδηγίες
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«Διαλέξεις Αρχιτεκτονικής Κύπρου»

Δ ιαλέξεις κάτω από τον γενικό τίτλο “Διαλέξεις Αρχιτεκτονικής
Κύπρου” πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο και

Μάρτιο, στις οποίες μίλησαν διακεκριμένοι καθηγητές αρχιτεκτονι-
κής. Οι διαλέξεις διοργανώθηκαν μέσα στο πλαίσιο συμφωνίας συνερ-
γασίας που υπογρά-
φτηκε, τον Οκτώβριο
του 2006, μεταξύ του
ΕΤΕΚ, του Προγράμμα-
τος Αρχιτεκτονικής του
Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ
Κύπρου, του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Κύπρου
και του Συνδέσμου
Αρχιτεκτόνων του
Συνδέσμου Πολιτικών
Μηχανικών και Αρχι-
τεκτόνων Κύπρου.

Στόχος των οργανωτών ήταν η προώθηση της αρχιτεκτονικής στην
Κύπρο και η ανάπτυξη του διαλόγου μεταξύ των διαφόρων φορέων
της αρχιτεκτονικής στην Κοινωνία σε μια συλλογική οργανωτική προ-
σπάθεια της ακαδημίας και του επαγγέλματος.
Στις 27 Μαρτίου 2008, στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία, ο
καθηγητής Bart Lootsma έδωσε διάλεξη με θέμα «Now Switch Off the
Sound and Reverse the Film Koolhaas, Constant and Dutch Culture
in the Nineteen Sixties».

Στις 27 Φεβρουαρίου 2008, στην αίθουσα δια-
λέξεων «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» στη Νέα
Πανεπιστημιούπολη στη Λευκωσία, η καθη-
γήτρια Αρχιτεκτονικής Κλειώ Αξαρλή, έδωσε
διάλεξη με θέμα «Δυνατότητα Εφαρμογής
Αρχών Βιοκλιματικού Σχεδιασμού στις Ελλη-
νικές Κλιματικές Συνθήκες: Από τη Θεωρία
στην πράξη».

Εισηγήσεις προς ΤΕΠΑΚ
Για το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Είσοδος στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού στις κοινότητες Πυργών και Κόρνου

Τ ο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου αφού μελέτησε
το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανι-

κών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Τεχνικού Πανεπι-
στημίου Κύπρου εισηγήθηκε στην Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας
κάποιες διαφοροποιήσεις.
Από την μελέτη του προγράμματος σπουδών έχουν διαπιστωθεί τα
πιο κάτω:
1. Η κατεύθυνση Μηχανολογίας περιλαμβάνει επαρκή αριθμό μαθη-

μάτων Βασικής Μηχανικής (7) και Μηχανολογικής Μηχανικής
(12) και ως εκ τούτου διαφαίνεται ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις
εγγραφής του ΕΤΕΚ.

2. Η κατεύθυνση Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών περιλαμβάνει
περιορισμένο αριθμό μαθημάτων στη Μηχανολογική Μηχανική
(7) αλλά και στη Βασική Μηχανική (4) και ως εκ τούτου θα πρέ-
πει να εμπλουτιστεί περαιτέρω με μαθήματα που περιλαμβάνο-
νται στον βασικό κορμό του κλάδου και προσφέρονται στην κατεύ-
θυνση Μηχανολογικής Μηχανικής, ώστε να ικανοποιούνται πλή-
ρως τα κριτήρια εγγραφής του ΕΤΕΚ.

3. Περαιτέρω, γίνεται εισήγηση όπως η κατεύθυνση Μηχανολογι-

κής Μηχανικής εμπλουτιστεί περαιτέρω με την περίληψη μαθη-
μάτων σε προηγμένο επίπεδο σε τομείς που αποτελούν τον βασικό
κορμό του κλάδου όπως:
i. Μηχανολογικό Σχεδιασμό
ii. Δυναμική/ Ταλαντώσεις Μηχανισμών
iii. Θερμοδυναμική και Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

4. Επίσης, θα ήταν επιθυμητό και οι δύο κατευθύνσεις να εμπλου-
τιστούν με επιλογές μαθημάτων που απαιτούνται για την εργα-
σία εκπόνησης μηχανολογικών μελετών, όπως:

• Μηχανολογικές Υπηρεσίες Κτιρίων (Building Services)
• Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων
• Θερμομονώσεις
• Ψύξη/ Θέρμανση
• Κλιματισμός
• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
• Δίκτυα Ροών

5. Λαμβάνοντας υπόψη και τη διεθνή πρακτική, το πρόγραμμα θα
μπορούσε επίσης να εμπλουτιστεί με μαθήματα στον τομέα της διοί-
κησης και της διαχείρισης έργων.

Τ ο ΕΤΕΚ σε απαντητική επιστολή του προς το διευθυντή της υπη-
ρεσίας Περιβάλλοντος του υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων

και Περιβάλλοντος αναφέρει ότι τοποθετείται θετικά στην αίτηση για
δημιουργία εισόδου, στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού στις
κοινότητες Πυργών και Κόρνου. Στην σημειώνεται ότι παρατή-
ρηση/εισήγηση του είναι όπως απαιτηθεί από το τμήμα Δημοσιών
Έργων να συμπεριλάβει στον τελικό σχεδιασμό του έργου πρόγραμμα
αναδάσωσης, όπου αυτό είναι εφικτό, έτσι που να περιορισθούν στο

ελάχιστο οι επιπτώσεις από την επέμβαση που γίνεται με τις εκσκαφές
που προνοούνται στο χώρο. Επίσης γίνεται εισήγηση εκεί όπου υπάρ-
χουν ψηλά πρανή, αυτά είτε να έχουν ήπια κλίση είτε να περιλαμβά-
νουν αναβαθμίδες έτσι που να επιτρέπεται η ζητούμενη δεντροφύτευση.
Πάγια θέση του ΕΤΕΚ είναι όπως ενδυναμωθούν και αναβαθμισθούν
οι διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των εργασιών του έργου
έτσι που διαπιστώνεται ότι οι όποιοι όροι συνοδεύουν τη πολεοδο-
μική άδεια τηρούνται.

Από τη διάλεξη στη Δημοσιο-
γραφική Εστία στη Λευκωσία
τον περασμένο Μάρτιο.

Η καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Κλειώ Αξαρλή,
έδωσε διάλεξη στην αίθουσα διαλέξεων
«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» στη Νέα Πανεπι-
στημιούπολη στη Λευκωσία.
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Πραγματογνωμοσύνες
Χρίστος Χριστοδούλου, αρχιτέκτονας-πολεοδόμος, για κατασκευαστικά προβλήματα υγρασίας και ακαταλληλότητας
συστήματος συναγερμού σε οικία στο Στρόβολο.
Λούης Λοΐζου, μηχ. μηχανικός, για προβλήματα και κοστολόγηση εργασιών για τα μηχανολογικά οικίας στο Στρόβολο.
Χρίστος Χριστοδούλου, αρχιτέκτονας, για την ευθύνη επίλυσης προβλημάτων που δημιουργούνται με την αποκόλληση
γρανιτών blue perl από το εξωτερικό πολυκατοικίας στη Λευκωσία.
Κώστας Μούγιαννος, πολ. μηχανικός, για παραλήψεις, λάθη και άλλα προβλήματα και κοστολόγηση αποκατάστασής
τους από την χωροθέτηση τεσσάρων κατοικιών στο Πισσούρι.
Δημήτρης Μιχαήλ, πολ. μηχανικός, για ρωγματώσεις στο δάπεδο και τους τοίχους και άλλες κακοτεχνίες σε οικία στη
Μοσφιλωτή.
Στέλιος Συκοπετρίτης, μηχ. μηχανικός, για κακοτεχνίες και παραλήψεις, είσοδο νερού από την οροφή στην κουζίνα και
λανθασμένη τοποθέτηση θερμοσίφωνα κ.α σε οικία στο Ζακάκι.
Χρύσανθος Χρυσάνθου, αρχιτέκτονας, για υγρασίες, ραγίσματα στους και άλλα προβλήμτα σε οικία στην Έγκωμη.
Πωλίνα Αντωνιάδου, αρχιτέκτονας, για την είσοδο νερών από αλουμινένια πορτοπαράθυρα σε οικία στην Αραδίππου.
Ιάκωβος Χαραλάμπους, ηλεκτρ. μηχανικός, για προβλήματα στη λειτουργία ηλεκτρικής υποδαπέδιας θέρμανσης σε οικία
στην Αγλαντζιά.

Διαιτησίες
Ντίνος Κωνσταντίνου, πολ. μηχανικός, για διαφορά μεταξύ ημικρατικού οργανισμού και μελετητών για συμβόλαια.
Γιώργος Βλάμης, επιμ. ποσοτήτων, για επίλυση διαφορών από την αγορά κατοικίας στο Παραλίμνι.

Εκπροσωπήσεις
Χαράλαμπος Τσουρής, αρχιτέκτονας, στο Πολεοδομικό Συμβούλιο (εκπρόσωπος προέδρου ΕΤΕΚ).
Κωνσταντίνος Κωνσταντή, αρχιτέκτονας, στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων (αναπλήρωση προέδρου ΕΤΕΚ).
Άννα Γαλάζη Ιακώβου, αρχιτέκτονας, στο συμβούλιο της Επαγγελματικής Σχολής Ευγενίας Θεοδότου.

Μελετητές
Στέλιος Αχνιώτης, πολ. μηχανικός και Άννα Γαλάζη, αρχιτέκτονας, για έργα στην Κυπερούντα/αξιολόγηση προσφορών
προκήρυξης 003/2008.

9ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας
Το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής (ΙΗΤ) ο Δήμος Γεροσκήπου και το ETEK διοργανώνουν το 9ο Εθνικό Συνέδριο για τις
Ήπιες Μορφές Ενέργειας. Το συνέδριο αυτό το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών,
Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του ΤΕΠΑΚ, θα πραγματοποιηθεί στις 26-28 Μαρτίου 2009 στα ξενοδοχεία Athena
Royal Beach και Athena Beach στη Γεροσκήπου, Κύπρο. Ήδη αποδέκτηκαν και θα είναι προσκεκλημένοι εισηγητές
στο συνέδριο οι:

Miriam Balaban: Γενική Διευθύντρια του“European Desalination Society”, και editor in Chief του διεθνούς
επιστημονικού περιοδικού Desalination.

Καθηγητής D. Yogi Goswami: Καθηγητής στο University of South Florida και editor in Chief του διεθνούς
επιστημονικού περιοδικού Solar Energy.

Καθηγητής Ali Sayigh: Καθηγητής στο University of Hertfordshire, ιδρυτής και Πρόεδρος του World Renew-
able Energy Congress and Network και editor in Chief του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Renewable Energy.

Αλέξανδρος Τομπάζης: Αρχιτέκτονας του ΕΜΠ με εξειδίκευση σε μελέτες με βάση τις αρχές του βιο-
κλιματικού και ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασμού.

Σόλωνας Κασίνης Διευθυντής υπηρεσίας Ενέργειας και Πρόεδρος του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου.

Ασφάλεια και υγεία
Το ΕΤΕΚ απέστειλε στις 29 Μαΐου 2008, στο διευθυντή του τμήματος Δημοσίων Έργων, έκθεση που ετοιμάστηκε από την Ομάδα Εργα-
σίας για το θέμα της Ασφάλειας και Υγείας για έργα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

International Conference Dedicated to Digital Heritage
Πληροφορίες για το διεθνές συνέδριο με θέμα «Digital Heritage» που θα γίνει από τις 20 μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2008 στη Λεμεσό, στην ιστο-
σελίδα: www.vsmm2008.org

Ενστάσεις κατά του Σχεδίου Περιοχής Παλαιού Πυρήνα Στροβόλου
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά του Σχεδίου Περιοχής Παλαιού Πυρήνα Στροβόλου. Το τμήμα Πολεοδομίας και
Οικήσεως ενημέρωσε το υπουργείο Εσωτερικών ότι η Επιτροπή Μελέτης Ενστάσεων (ΕΜΕ) μελέτησε σε λεπτομέρεια, κατά τη διάρκεια
τριών συνεδριάσεων, τις 39 από τις 51 έγκυρες ενστάσεις που της αποστάληκαν και έκανε εισηγήσεις (όσον αφορά τις πολεοδομικές ζώνες
και την κυκλοφοριακή διαχείριση) οι οποίες ταυτίζονται με τις εισηγήσεις του Πολεοδομικού Συμβουλίου.
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Αρχιτέκτονες. Μαραθεύτης –
Γιαννουρής, τηλ. 22315161

Αρχιτέκτονας
Πείρα 3 χρόνια. Πολύ καλή γνώση Η/Υ
και προγράμματος CAD. Αρχιτεκτονικό
Γραφείο Κύρου Λόντου, τηλ. 99666212

Πολιτικό Μηχανικό
ΠΟΛΥΤΙΑ ΑΡΜΟΣ, τηλ. 22447044
Email: info@polytia.com.cy

Αρχιτέκτονα
Γνώσεις AUTOCAD. Αρχιτεκτονικό Γρα-
φείο ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ. Τηλ: 22460110

Αρχιτέκτονες
Πείρα τουλάχιστο δύο χρόνων. Καλή
γνώση ΑutoCad. Αρχιτεκτονικό γραφείο
IrwinKritioti.architecture,
τηλ. 22762020, Μαργαρίτα Κρητιώτη

Αρχιτέκτονα
Αρχιτεκτονικό γραφείο Σωτήρης Αγαπίου
και Σία, τηλ. 24823377

Αρχιτέκτονα
Xρήση προγράμματος Autocad απαραί-
τητη. N.C. Meletiou Architects &
Engineers, τηλ. 22375355

Αρχιτέκτονα GEORGE
STAMATIOU ARCHITECTS.
κ. Γιώργο Σταματίου, τηλ. 25356520

Αρχιτέκτονες
Γνώση AutoCAD απαραίτητη
Αρχιτεκτονικό Γραφείο Νάγια Λιζίδου,
τηλ. 22492685

Αρχιτέκτονα και Πολιτικό
Μηχανικό. Μηνιαίος καθαρός
μισθός αναλόγως προσόντων.
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, Κ.Α. και
Ταμείο Προνοίας Ινστιτούτο Κύπρου, κ.
Μιχάλη Γιάγκου, τηλ. 22761101

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
Μηνιαίος καθαρός μισθός €1800. E
CHRISTOFIDES BROS LTD. Τηλ:
24727767

Ηλεκτρολόγους
Μηχανικούς
Πείρα 10 χρόνια και άνω. GEMAC C J, κ.
Γιώργο Κούρρη, τηλ. 22666456

Πολιτικός Μηχανικός
Μ.Ε. ROSSOS PROPERTIES LTD
Ηλίας Ρώσσος, τηλ. 99520558

Πολιτικός Μηχανικός
LEFTERIS LIVADHIOTIS & SONS
PROPERTY DEVELOPERS, κ. Ελευθε-
ρία Μιχαήλ, τηλ. 24823888

Πολιτικό Μηχανικό
Εργοληπτική Εταιρεία Νίκος Πογιατζής
Λτδ, τηλ. 22877111

Πολιτικό Μηχανικό
Ειδικός σε θέµατα υδατικής ανάπτυξης /
διαχείρισης. Απασχόληση σε Υδρολογικές
/ Υδραυλικές, Περιßαλλοντικές Μελέτες
I.A.CO Environmental and Water
Consultants Ltd . Άγις Ι. Ιακωßίδης τηλ.
22429444

Πολιτικό Μηχανικό
4 – 5 χρόνια πείρα. Μηνιαίος καθαρός
μισθός αναλόγως προσόντων (από
1.900,00€ – 2.200,00€)
Μastercon Constructions, τηλ.22463590

Πολιτικό Μηχανικό
Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ. Μηνιαίος
καθαρός μισθός αναλόγως προσόντων
Μ. Πήττας και Συνεργάτες, Γραφείο
Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών και
Οικοδομικών Έργων
Τηλ. 22490850 κ. Μιχάλη Πήττα

Πολιτικό Μηχανικό
Μηνιαίος καθαρός μισθός 1000ΛΚ
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, Κ.Α. και
Ταμείο Ευημερίας
Speedybuild Ltd , τηλ. 25390300

Πολιτικό Μηχανικό,
Γεωλόγο ή Μεταλλειολόγο
Αριστες γνώσεις Η/Υ στα προγράμματα
της MICROSOFT, Αριστη γνώση της

Αγγλικής γλώσσας, Διοικητικές και Οργα-
νωτικές ικανότητες. ATHINODOROU
BETON LTD, τηλ. 26422840

Πολιτικό Μηχανικό ή
Τοπογράφο Μηχανικό
Γνώσεις GIS. Πολύ καλή γνώση της
αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη.
Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου,
τηλ 22478500

Πολιτικό Μηχανικό
Γνώσεις Η/Υ, AUTOCAD ή οποιαδή-
ποτε σχεδιαστικά προγράμματα. Αρχιτε-
κτονικό Γραφείο, τηλ: 99604791

Μηχανολόγο και
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
PULSE ELECTRONICS LTD, κ. Χρί-
στος Χριστοφίδης, τηλ 99645172

Μηχανολόγους
Μηχανικούς
Πείρα 3 - 10 χρόνια. GEMAC C J, κ.
Γιώργο Κούρρη, τηλ. 22666456

Μηχανολόγους Μηχανι-
κούς CNE Technology Ltd, κ. Αλέξης
Ονουφρίου, τηλ. 22624090

Μηχανολόγο Μηχανικό
COMOZEN Ltd - Industrial projects
κ. Χρίστο Παφίτη, τηλ. 99496977

Μηχανολόγο Μηχανικό &
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
HYDROTECH (WATER &
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
LTD, τηλ. 25391295

Αγρονόμο Τοπογράφο
Μηχανικό Γνώσεις Autocad ,
RTK GPS – total station , GIS.
Μηνιαίος καθαρός μισθός 1367€.
ΑΛΛΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ:
Αυτοκίνητο, Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής
Περίθαλψης και φιλοδώρημα
TOPOMASTER LTD, κ. Αντρέα
Γιάννακκα, τηλ. 99408033 και
22819333

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

Πολιτικός
Μηχανικός
MEng Civil Engineering, Imperial College
London. (Φοιτητής 1ον έτος - Μόνο για
καλοκαιρινούς μήνες)

Μηχανολόγος
Μηχανικός
Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. MSc in
Manufacturing Engineering and
Management, University of Nottingham.

Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός
Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και

Μηχανικού Υπολογιστών, Aριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. ΜSc
Communication Networks and Software
University of Surrey

Ηλεκτρολόγος
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