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Ε
ίναι πλέον γεγονός αναμφισβήτητο ότι η παγκόσμια οι-
κονομική κρίση επηρεάζει τη διεθνή οικονομία σε όλες 
της τις εκφάνσεις. Οι συνέπειες διατρέχουν εγκάρσια όλα 

τα κράτη, επιδρώντας πρωταρχικά στις μονάδες παραγωγής.
Η κρίση πλήττει αναμφίβολα και καίρια τον κατασκευαστικό τομέα 
διεθνώς. Έχουμε δει έργα να ακυρώνονται ή να αναθεωρούνται, 
εφόσον η χρηματοδότησή τους έχει παγώσει, αλλά και η ζήτηση 
έχει μειωθεί. Αρχιτεκτονικά γραφεία κολοσσοί ανακοινώνουν εκ των 
πραγμάτων αλλαγή πορείας, εφόσον η μελέτη και κατασκευή νέων 
«iconic buildings» μοιάζει απίθανη, λόγω του τεράστιου κόστους κα-
τασκευής και συντήρησης. Η οικοδομική βιομηχανία βρίσκεται στην 
πρώτη γραμμή των τομέων της οικο-
νομίας που έχουν πληγεί και είναι 
πλέον μεγάλος ο αριθμός των αρχι-
τεκτόνων και μηχανικών που οδηγή-
θηκαν στην ανεργία. 
Το βαθύτερο πρόβλημα ωστόσο, 
πέρα από την έλλειψη ζήτησης και 
ρευστότητας, εστιάζεται και στις κλιματικές αλλαγές που μαστίζουν 
τον πλανήτη. Πολλοί δε, είναι εκείνοι διεθνώς που θεωρούν ότι η ση-
μερινή δυσπραγία παρέχει την χρυσή ευκαιρία για τη χάραξη μιας 
νέας στρατηγικής ανάπτυξης στο επίπεδο των κατασκευών, με βάση 
την οικονομία, αλλά και φέρνοντας στο επίκεντρο το περιβάλλον 
και τον άνθρωπο. Το ζητούμενο σήμερα δείχνει να είναι η ανάγκη 
δημιουργίας ενός νέου προτύπου για το δομημένο περιβάλλον, το 
οποίο θα εξυπηρετεί πολύ περισσότερο λειτουργικές και εργονομι-
κές, παρά αισθητικές ανάγκες.
Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο βάζει σε πρώτη προτεραιότητα την 
εξοικονόμηση ενέργειας και την εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών, 
τη συμπαραγωγή, αναδιανομή, ανακύκλωση ή και επαναχρησι-
μοποίηση των υλικών, την χρήση οικολογικών πρώτων υλών 
και την μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία ενέργειας που 
θα μειώνει παράλληλα στο ελάχιστο τις περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις. Κάποιος θα μπο-
ρούσε να ονομάσει αυτό που σή-

μερα συζητείται ως ένα «πράσινο αναπτυξιακό πρότυπο».
Είναι επίσης φυσικό επακόλουθο η ανάδυση μιας νέας αισθητικής 
πραγματικότητας  που να ξεφεύγει από τη δημιουργία αναπτύξεων 
με πρώτο στόχο την εικόνα, αλλά εκεί όπου πρωταρχική σημασία θα 
έχει η λειτουργικότητα και η χωρική εμπειρία. Ο μετα-μοντερνισμός 
που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του ’80 και εφαρμόστηκε μέχρι πρό-
σφατα, δείχνει εκ των πραγμάτων να υποχωρεί προς όφελος της πε-
ριβαλλοντικής αισθητικής ανάπτυξης. 
Σε πρακτικό επίπεδο αυτό σημαίνει έμφαση στην ενεργειακή από-
δοση των κτιρίων και στον βιοκλιματικό σχεδιασμό υπαίθριων χώ-
ρων, με τεράστιες επιδράσεις στο έργο όλων των συμβούλων - πα-

ραγόντων κατασκευής είτε αρχιτέ-
κτονες είναι είτε μηχανικοί είτε οι 
ρυθμιστικές αρχές. Το υπουργείο 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρι-
σμού ανακοίνωσε ότι θα θέσει σε 
ισχύ πρόσθετες απαιτήσεις ελάχι-
στης ενεργειακής απόδοσης κτιρί-

ων από την 1/1/2010, όπως την πρόνοια για χρήση συστημάτων πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Επίσης θα 
είναι υποχρεωτική, πλέον, η εγκατάσταση ηλιακού συστήματος για 
ικανοποίηση των αναγκών σε ζεστό νερό. Βήματα που αναμένεται 
σε σύντομο χρόνο να ακολουθηθούν από άλλα πολύ πιο απαιτητι-
κά και για τις οικοδομές αλλά και για την διαμόρφωση του ευρύτε-
ρου τοπίου. 
Γίνεται πλέον προφανές ότι η κρίση, σε συνδυασμό με τις κλι-
ματικές αλλαγές μπορεί να αποτελέσει μια περίοδο σταθμό για 
νέες ιδέες ανάπτυξης που να αφορούν την πόλη, το τοπίο και 
την καθημερινότητα. Με την αισθητική των κατασκευών να 

καλείται πλέον να γίνει πιο μετριοπαθής και να προσαρμο-
στεί στη σύγχρονη πραγματικότητα, προκειμένου να 

μην χάσει ως έννοια την τεράστια σημασία της.

*Αρχιτέκτονας Τοπίου 

**Αρχιτέκτονας-Συντηρητής

σχόλιο συντακτικής επιτροπής

Βαθύτερο πρόβλημα οι κλιματικές αλλαγές

Η κρίση φέρνει το πράσινο
αναπτυξιακό πρότυπο

Της Μαριλένας Σοφοκλέους* &  του Χρύσανθου Πισσαρίδη**

μοποίηση των υλικών, την χρήση οικολογικών πρώτων υλών 
και την μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία ενέργειας που 
θα μειώνει παράλληλα στο ελάχιστο τις περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις. Κάποιος θα μπο-
ρούσε να ονομάσει αυτό που σή-

στεί στη σύγχρονη πραγματικότητα, προκειμένου να
μην χάσει ως έννοια την τεράστια σημασία της.

*Αρχιτέκτονας Τοπίου

**Αρχιτέκτονας-Συντηρητής

Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο βάζει σε 
πρώτη προτεραιότητα

την εξοικονόμηση ενέργειας
και την εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών»



4

ΕΤΕΚ   ενημερωτικό δελτίο  

θέματα

Διοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ) σε συνεργασία   

                                  Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το 

Τ
ο 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, που πραγματοποιήθηκε 

μεταξύ 21 και 23 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Coral Beach 

στην Πάφο, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πέραν των 650 

συνέδρων τόσο από τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και διπλωμα-

τούχων μηχανικών παραγωγής έργων. Οι ανακοινώσεις που έγι-

ναν κατά τη διάρκειά του έδωσαν την καλύτερη ενημέρωση για 

τις εξελίξεις στον τομέα του σκυροδέματος και των κατασκευ-

ών γενικότερα. Το γεγονός ότι το Συνέδριο Σκυροδέματος πλη-

σιάζει τα 40 χρόνια ζωής, αποδεικνύει όχι μόνο τη χρησιμότητα 

αλλά και την αναγκαιότητα του θεσμού. Ενός θεσμού που απο-

κτά διαρκώς όλο και μεγαλύτερη σημασία και πιο σημαντικό 

ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία.

Το Συνέδριο Σκυροδέματος διοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελη-
τήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ και το Ελληνι-
κό Τμήμα Σκυροδέματος (ΕΤΣ). Στην ομιλία του, κατά την εναρκτή-
ρια τελετή, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Χρίστος Ευθυβούλου, σημείωσε 
ότι το Συνέδριο Σκυροδέματος έχει πλέον καταστεί θεσμός για τα 
επιστημονικά και ακαδημαϊκά δρώμενα, όχι μόνο της Ελλάδας και 

της Κύπρου αλλά και του διεθνούς χώ-
ρου. «Αυτό γίνεται αντιληπτό», είπε ο κ. 
Ευθυβούλου, «αν αναλογιστεί κανείς τις 
συμμετοχές που έχουμε στη φετινή δι-
οργάνωση από το εξωτερικό, τόσο αυ-
τές των εισηγητών και των συνέδρων 
όσο και αυτές των εταιρειών που συμ-
μετέχουν στην έκθεση». 
Παράλληλα με το Συνέδριο διοργανώ-
θηκε, στον ίδιο χώρο (τις ίδιες ημέρες) 
έκθεση δομικών υλικών, τεχνικών βι-
βλίων και λογισμικών προγραμμάτων 
που αφορούν τους Μηχανικούς, στην 
οποία συμμετείχαν 15 οργανισμοί και 

εταιρείες από την Κύπρο την Ελλάδα και άλλες χώρες.
Κατά το φετινό Συνέδριο οι εργασίες που ανακοινώθηκαν, στη δι-
άρκεια 31 συνεδριών (οι οποίες εξελίχθηκαν παράλληλα σε τέσσε-
ρις αίθουσες), ξεπέρασαν τις 220. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε 
η εναρκτήρια συνεδρία, που περιλάμβανε τις έξι γενικές εισηγήσεις, 
από διακεκριμένους προσκεκλημένους, ξένους και Έλληνες ομιλη-
τές, καθώς και το κλείσιμο, με τη διατύπωση των συμπερασμάτων 
και την ομιλία του ομότιμου Καθηγητή του Ε.Μ.Π. Θεοδόσιου Τάσι-
ου. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στις γενικές εισηγήσεις από τις 
οποίες οι σύνεδροι ενημερώθηκαν για τις νέες τάσεις παγκοσμίως, 
που αφορούν τις κατασκευές και τη παραγωγή σκυροδέματος και τα 
προβλήματα τα οποία απασχολούν τους μηχανικούς σήμερα.
O γενικός διευθυντής του υπουργείου Εσωτερικών, Λάζαρος Σαββί-
δης, κηρύσσοντας την έναρξη του Συνεδρίου, ανέφερε ότι το υπουρ-

Τη σιγουριά του ότι το φετινό Συνέδριο 

θα αποτελέσει αφορμή για την εμβάθυν-

ση και σύσφιξη των σχέσεων των Πολιτι-

κών Μηχανικών σε Ελλάδα και Κύπρο και 

την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και 

προβληματισμού, τόνισε στην ομιλία του 

ο υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, Νί-

κος Νικολαΐδης. Την ομιλία του κ. Νικο-

λαΐδη διάβασε, στην τελετή έναρξης, ο 

διευθυντής του τμήματος Δημοσίων Έρ-

γων, Αλέκος Μιχαηλίδης. Στην ομιλία το-

νίζεται ότι «η συνεχής επιμόρφωση των 

Μηχανικών και η ενημέρωσή τους για τις 

εξελίξεις της έρευνας και της τεχνολογί-

ας και στις συνεχώς εξελισσόμενες μεθό-

δους σχεδιασμού και κατασκευής δομη-

μάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα και ει-

δικά στον τομέα του αντισεισμικού σχε-

διασμού, είναι απαραίτητη για την κατα-

σκευή ασφαλέστερων, ανθεκτικότερων, 

οικονομικότερων αλλά και περιβαλλο-

ντικά φιλικότερων έργων. Η πρώτη χρή-

ση οπλισμένου σκυροδέματος έγινε από 

το Γάλλο εργολήπτη Francois Coignet 

τη δεκαετία του 1850, όταν κατασκεύα-

ζε σπίτια στο Παρίσι. Έκτοτε, το οπλισμέ-

νο σκυρόδεμα έχει διανύσει μια μεγάλη 

πορεία. Αυτή η εξαιρετική συνάφεια με-

ταξύ οπλισμού και σκυροδέματος έδω-

σε στους Μηχανικούς την ευκαιρία για 

την κατασκευή εντελώς νέων δομικών 

μορφών και για την ανάπτυξη υποδομών 

που παλαιότερα ήταν αδύνατες». 

Σύμφωνα με τον υπουργό Συγκοινωνι-

ών, «στην Κύπρο, η ετήσια παραγωγή 

έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκε από 

τα 3.144.000 κυβικά μέτρα το 2005, στα 

4.542.000 κυβικά μέτρα το 2007, σύμφω-

να με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσί-

ας και στις ποσότητες αυτές δεν υπολο-

γίζονται τα προκατασκευασμένα προϊ-

όντα. Οι αριθμοί αυτοί, αντιστοιχούν σε 

πέραν των 6 κυβικών μέτρων σκυροδέ-

ματος ανά κάτοικο για το 2007 και κατα-

δεικνύουν τη μεγάλη σημασία του κατα-

σκευαστικού τομέα στην οικονομία της 

χώρας μας, αλλά και τη μεγάλη ευθύνη 

των Μηχανικών για την ορθή και απο-

τελεσματική αξιοποίηση των τεράστιων 

ποσοτήτων αυτού του πολύτιμου υλικού. 

Η τεχνολογία κατασκευής έργων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, από την εισαγω-

γή της στην Ελλάδα και την Κύπρο από 

τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αι-

ώνα, πρώτα στα δημόσια και αργότερα 

στα ιδιωτικά έργα, έχει σημειώσει μεγά-

λη πρόοδο.

Οι Έλληνες και Κύπριοι μηχανικοί είναι 

σε γενικές γραμμές καλά εξοικειωμένοι 

με τους κώδικες σχεδιασμού, τα πρότυ-

πα και τις προδιαγραφές που είναι απα-

ραίτητα για την κατασκευή ποιοτικών 

έργων. 

Η πρόσφατη εισαγωγή των Ευρωκωδί-

κων για το σχεδιασμό κατασκευών από 

οπλισμένο σκυρόδεμα και η υιοθέτηση 

ευρωπαϊκών προτύπων για τα δομικά 

υλικά δίνει την ευκαιρία για αποτελεσμα-

τικότερο έλεγχο της ποιότητας των κατα-

σκευών και την ευκολότερη διάδοση της 

γνώσης μέσω ενός κοινού κώδικα επικοι-

νωνίας». 

Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων: Σύσφιξη σχέσεων

Στην Κύπρο, η ετήσια 
παραγωγή έτοιμου 

σκυροδέματος 
αυξήθηκε από τα 
3.144.000 κυβικά 

μέτρα το 2005, στα 
4.542.000 κυβικά 

μέτρα το 2007

O πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Χρίστος Ευθυβούλου, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιάννης 
Αλαβάνος και η πρόεδρος του ΕΤΣ, Ειρήνη Κανιτάκη, κατά την έναρξη των 
εργασιών του Συνεδρίου.
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 με το ΕΤΕΚ και το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος (ΕΤΣ)

16ο Συνέδριο Σκυροδέματος

θέματα

γείο του θα είναι πάντα σταθερός συμπαραστάτης στην προσπάθεια 
της συνεχούς επιμόρφωσης της κοινωνίας των Μηχανικών. Πρόσθε-
σε, δε, ότι «στόχο πρέπει να αποτελεί η συνεχής βελτίωση της τεχνο-
λογίας δομικών υλικών, της αντισεισμικής προστασίας, της ασφάλει-
ας και της ποιότητας των κατασκευών καθώς και ο περιορισμός των 
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Ο στόχος αυτός εξαρτάται 
απόλυτα από την πρόοδο της επιστημονικής γνώσης. Έχει αποδει-
χθεί ότι οι Έλληνες και Κύπριοι Μηχανικοί μπορούν να αντιμετωπί-
σουν με επιτυχία θέματα που επιδέχονται επιστημονική διεύρυνση».
Χαιρετισμούς στην έναρξη του Συνεδρίου απεύθυναν, μεταξύ άλ-
λων, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιάννης Αλαβάνος, ο πρόεδρος της Οργα-
νωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Θεόδωρος Δραγκιώτης, και ο κα-
θηγητής Μιχάλης Φαρδής.
O πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιάννης Αλαβάνος, στην ομιλία του αναφέρ-
θηκε μεταξύ άλλων στη συμμετοχή του ΤΕΕ στις προσπάθειες διε-
θνών επιστημονικών ενώσεων, όσο και σε διεθνείς οργανισμούς που 
έχουν τη δυνατότητα παρεμβάσεων και διαμόρφωσης πολιτικής σε 
παγκόσμιο επίπεδο. «Ενισχύουμε και ενθαρρύνουμε ουσιαστικά», 
είπε, «την εξωστρέφεια των Ελλήνων επιστημόνων, των  ελληνικών 
τεχνικών εταιριών. Μια δράση που είναι αναγκαία για την ελληνική 
οικονομία συνολικά: όχι μόνο ως αναπτυξιακή στρατηγική, αλλά και 
ως τρόπος σκέψης».  
Ο κ. Αλαβάνος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις πολλαπλές πιέσεις από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό, που δέχονται οι πενταετείς σπουδές 
των ελληνικών πολυτεχνείων με ενιαίο κύκλο, με την πεποίθηση 
ότι οι διπλωματούχοι Μηχανικοί πρέπει να διαθέτουν το θεωρητι-
κό υπόβαθρο που θα τους επιτρέψει τη συνεχή αφομοίωση και αξι-
οποίηση της νέας γνώσης. «Τασσόμαστε», τόνισε, «με όσους πέραν 

του Ατλαντικού αλλά και αυτούς που οι φωνές τους πληθύνονται με 
εντυπωσιακό τρόπο στην ΕΕ θεωρούν αναγκαίο το επίπεδο μάστερ 
για την άσκηση του επαγγέλματος του (διπλωματούχου) μηχανικού 
και ζητάμε στην Ελλάδα να ισχύσει ότι ισχύει στην Κύπρο. Το δίπλω-
μα των αποφοίτων των ελληνικών πολυτεχνείων να θεωρείται αυτό 
που πράγματι είναι: ισοδύναμο με μεταπτυχιακό δίπλωμα υπό την 
διεθνή ονομασία MASTER όπως αυτά χορηγούνται από ανώτατα  εκ-
παιδευτικά  ιδρύματα  του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, 
αλλά και όσων χωρών της αλλοδαπής ακολουθούν αντίστοιχη πρα-
κτική».
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ μίλησε και για το χτύπημα που δέχεται ο κατα-
σκευαστικός κλάδος από την οικονομική κρίση.

Αντισεισμικότητα 
Στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ τόνισε, εξάλλου, ότι «η θε-
ματολογία του Συνεδρίου δημιουργεί μια συνεχή ροή καινούργιας 
γνώσης και δεν αφορά μόνο την ασφάλεια και την οικονομία των 
κατασκευών αλλά και την αισθητική τους. Το κάθε στάδιο εξέλιξης 
στην τεχνολογία του σκυροδέματος και η κάθε βελτίωση στους το-
μείς της μελέτης και της κατασκευής έχει τεράστια οικονομική κα-
θώς και κοινωνική σημασία. Παράλληλα δεν θα μπορούσα να μην 
αναφερθώ στη συμβολή του κάθε βήματος προόδου στον τομέα 
του σκυροδέματος στον περιορισμό των επιπτώσεων από τα ακραία 
φυσικά φαινόμενα». 
Ο κ. Ευθυβούλου έκανε επίσης αναφορά στη συμπεριφορά των κα-
τασκευών στις περιπτώσεις σεισμών αναφέροντας ότι πρώτιστος 

Τα κύρια θέματα
που απασχόλησαν τις συνεδρίες
1. Η διαδικασία εφαρμογής και το περιεχόμενο των 

Κανονισμών Σχεδιασμού ή εκτέλεσης έργων από 

σκυρόδεμα ως Διεθνή Πρότυπα (ISO) ή Εναρμονισμένα 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα (EN).

2. Η υποχρεωτική εφαρμογή των Ευρωκωδίκων ως 

Κανονισμών Μελέτης και Σχεδιασμού Κατασκευαστικών 

Έργων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης από το Μάρτιο 

του 2010 με έμφαση στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό των 

Κατασκευών.   

3. Ο Αντισεισμικός Σχεδιασμός των Κατασκευών με 

ιδιαίτερη μνεία σε συστήματα σεισμικής μόνωσης και τις 

νέες εξελίξεις τους. 

4. Η συντήρηση και η αναβάθμιση των υφιστάμενων 

κατασκευαστικών έργων - εκτίμηση της αντοχής 

κατασκευών και των πιθανών ανεπαρκειών τους έναντι 

φορτίσεων λειτουργίας αλλά κυρίως έναντι σεισμικών 

φορτίσεων.

5. Το στοίχημα της κοινωνίας του 21ου αιώνα όσον αφορά 

τη παραγωγή σκυροδέματος σχετικά με τη μείωση των 

εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και οι καινοτομίες 

που πρέπει να εφαρμοστούν στις δραστηριότητες της 

κατασκευαστικής βιομηχανίας του σκυροδέματος προς 

αυτή την κατεύθυνση.

Από την εναρκτήρια τελετή του Συνεδρίου.

Στο πλαίσιο της 
διοργάνωσης του 
Συνεδρίου Σκυροδέματος 
το ΕΤΕΚ τίμησε τον 
Ομότιμο Καθηγητή του 
Ε.Μ.Π. Θεοδόσιο Τάσιο για 
την 80χρονη προσφορά 
του, για την προσφορά 
του προς το ΕΤΕΚ και τους 
Κύπριους Μηχανικούς 
αλλά και την προσφορά 
του προς την κοινωνία 
γενικότερα.

Για κάθε κάτοικο του πλανήτη μας 
παράγεται κάθε χρόνο λίγο παραπάνω

από ένας τόνος σκυροδέματος
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θέματα

στόχος του ΕΤΕΚ είναι η συνεχής βελτίωση της αντισεισμικής συμπε-
ριφοράς και της γενικότερης ασφάλειας των κατασκευών. «Προς το 
σκοπό αυτό», είπε, «θα ήθελα να σας ενημερώσω για τη συνεισφο-
ρά του ΕΤΕΚ στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου στον το-
μέα των κατασκευών στην Κύπρο και για το πρόγραμμα ετοιμασίας 
εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων. Το Νοέμβριο του 2006, 
το Υπουργικό Συμβούλιο ανέθεσε στο ΕΤΕΚ την ετοιμασία των Εθνι-
κών Παραρτημάτων και των υπολοίπων Ευρωκωδίκων, και είμαι σή-
μερα στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι το ΕΤΕΚ βρίσκεται 
στη διαδικασία υποβολής της τελικής έκθεσης στο υπουργείο Εσω-
τερικών. Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι η αντικατάσταση του κυπρι-
ακού αντισεισμικού κανονισμού από τους Ευρωκώδικες, θα συμβά-
λει στην ασφάλεια των κτιρίων και γενικότερα των κατασκευών και 
αναμφίβολα στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολι-
τών σε περίπτωση σεισμού». 

Δήμαρχος Πάφου: Ιδιαίτερα επίκαιρο
Σε χαιρετισμό του κατά την εναρκτήρια τελετή του Συνεδρίου ο δή-
μαρχος Πάφου, Σάββας Βέργας, ανέφερε ότι «για πολλούς λόγους 
θεωρώ το Συνέδριο ιδιαίτερα επίκαιρο και πολύπλευρα σημαντι-
κό. Με αυτό το πνεύμα το σημερινό συνέδριο αποτελεί μια πολύτι-
μη ευκαιρία για να διευρύνουμε τις γνώσεις μας και να προσαρμό-
σουμε τις δράσεις μας στα δεδομένα των νέων εξελίξεων.  Ως δή-
μαρχος Πάφου, αλλά και ως Πολιτικός Μηχανικός, αισθάνομαι την 
ανάγκη να συγχαρώ και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους προέδρους 
και τα μέλη του  Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Ελληνικού Τμήματος Σκυρο-
δέματος του ΤΕΕ για την πολύτιμη και πολυδιάστατη προσφορά τους 
τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και  στην κοινωνία των πολι-
τών ευρύτερα».

Σπουδαιότητα υλικού
Η κ. Ειρήνη Κανιτάκη (Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός , MSc, DIC) πρόεδρος 
του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος στην ομιλία της τόνισε την 
σπουδαιότητα του σκυροδέματος παγκοσμίως. «Στην Ελλάδα», είπε, 
«είναι το κυρίαρχο υλικό στον τομέα των κατασκευών και απασχολεί 

Το cocktail party  που διοργανώθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Aπό το επίσημο δείπνο που ήταν χορηγία της ελληνικής εταιρείας ΣΙΔΕΝΟΡ 
και διοργανώθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.

Μεγάλοι Χορηγοί

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.

Χορηγοί

Τσιμεντοποιία Βασιλικού

4MVK LTD 

Α/ΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ) ΛΤΔ

MEDCON

K.KYTHREOTIS HOLD.PUBLIC LTD

Πανεπιστήμιο Frederick

ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ

Γεννάδιος Θεολόγου & Υιοί ΛΤΔ

ΜΕΔΣΚ

ΤΕΠΑΚ

Υποστηρικτές

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Δήμος Πάφου

Πανεπιστήμιο Κύπρου

τη συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών. Αλλά και παγκοσμίως το 
σκυρόδεμα είναι το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο υλικό από αυτά που 
παράγονται από τον άνθρωπο και έρχεται δεύτερο μόνο μετά το νερό 
το οποίο παίρνουμε έτοιμο από τη φύση. Για κάθε κάτοικο του πλα-
νήτη μας παράγεται κάθε χρόνο λίγο παραπάνω από ένας τόνος σκυ-
ροδέματος.
Το σκυρόδεμα είναι δομικό υλικό που παράγεται με την ανάμειξη 
αδρανών υλικών, τσιμέντου, νερού και πρόσθετων. Θεωρείται το οι-
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θέματα

Γ ια το θέμα της εισηγητικής 
πρότασης για μεταφορά 

αναπτυξιακών δικαιωμάτων από 
τις κατεχόμενες περιοχές στις 
ελεύθερες υπό μορφή συντελεστή 
δόμησης, το ΕΤΕΚ απέστειλε τις 
θέσεις του προς τους βουλευτές 
Λευτέρη Χριστοφόρου, Σοφοκλή 
Φυττή, Γιώργο Βαρνάβα, Δημήτρη 
Συλλούρη και Γιώργο Περδίκη. 
Με τους βουλευτές αυτούς έγινε 
συνάντηση για το εν λόγω θέμα 
τον περασμένο Ιούλιο, στα 
γραφεία του ΕΤΕΚ. Στην επιστολή 
του το Επιμελητήριο αναφέρει 
ότι «η χρησιμοποίηση του 
πολεοδομικού σχεδιασμού και των 

εργαλείων που προσφέρονται για 
επίτευξή των στόχων του, όπως 
είναι ο συντελεστής δόμησης, για 
οικονομική ενίσχυση διαφόρων 
κοινωνικών ομάδων είναι λεπτό 
ζήτημα το οποίο θα πρέπει να τύχει 
σοβαρής τεχνικής μελέτης προτού 
ληφθούν οποιεσδήποτε πολιτικές 
αποφάσεις οι συνέπειες των 
οποίων θα πρέπει να είναι κατά το 
δυνατόν γνωστές κατά το χρόνο 
λήψης τους. Με βάση τα πιο πάνω 
και επειδή, όπως έχει επισημανθεί 
και κατά τη συνάντηση, δεν 
διαφαίνεται να έχουν γίνει στο 
παρόν στάδιο οι απαραίτητες 
τεχνικές, περιβαλλοντικές αλλά 

ακόμα και οικονομικές μελέτες 
οι οποίες θα προσμετρήσουν 
τη δυνατότητα εφαρμογής του 
μέτρου αλλά και τις γενικότερες 
συνέπειές του, στο παρόν στάδιο 
το Επιμελητήριο δεν μπορεί να 
τοποθετηθεί σε σχέση με την 
πρότασή σας».
Το ΕΤΕΚ προσθέτει ότι σε 
περίπτωση που το θέμα 
διερευνηθεί περαιτέρω και 
συνοδευτεί από τα απαραίτητα 
στοιχεία ή/και σχετική τεχνική 
τεκμηρίωση, θα μπορούσε να 
επανέλθει προς μελέτη του και 
ανάλογα να τοποθετηθεί.

Μεταφορά αναπτυξιακών δικαιωμάτων
από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές

Παράλληλα με το Συνέδριο διοργανώθηκε έκθεση δομικών υλικών, τεχνικών βιβλίων και λογισμικών προγραμμάτων που αφορούν τους Μηχανικούς, 
στην οποία συμμετείχαν 15 οργανισμοί και εταιρίες από την Κύπρο, την Ελλάδα και άλλες χώρες.

Εκθέτες
SPEEDYBUILD LTD

4MVK LTD και AUDESY LTD

SOFISTIK HELLAS A.E.

ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ

Π-SYSTEMS S.A. 

ARKWRIGHT ENTERPRISES LIMITED

ΤΣΙΡΚΟΝ ΚΟ. ΛΤΔ

K. KYTHREOTIS HOLD. PUBLIC LTD

ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ

ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

SET POINT TECHNOLOGIES

KAWAKIN CORE TECH

DOKA HELLAS S.A.

PREVIEW ADD ΤΣΑΜΙΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ

κονομικότερο οικοδομικό υλικό, με εξαιρετική σχέση κόστους - πα-
ρεχόμενων ιδιοτήτων και για το λόγο αυτό είναι αναντικατάστατο. Εί-
ναι εξαιρετικά εύπλαστο υλικό, αφού μπορεί, όταν είναι νωπό, να λάβει 
οποιαδήποτε μορφή, χαρακτηρίζεται δε από ιδιαίτερες ιδιότητες που 
προσφέρουν ανθεκτικότητα και προστασία από διάφορα επιθετικά πε-
ριβάλλοντα έκθεσης. Χάρη στη μεγάλη ευελιξία του είναι το πιο εύχρη-
στο δομικό υλικό αλλά  πρέπει να χρησιμοποιηθεί το αργότερο εντός 
μίας ώρας και 30 λεπτών από τη παραγωγή του.
Το σκυρόδεμα και ο χάλυβας είναι τα δυο βασικά δομικά υλικά του 
οπλισμένου σκυροδέματος και η ποιότητά τους είναι καθοριστική για 
την ποιότητα των κατασκευών». 
Σύμφωνα με την κ. Κανιτάκη: «όσον αφορά το Σκυρόδεμα, ο ισχύων 
Κανονισμός είναι ο ΚΤΣ-97, όπως προσαρμόστηκε το 2002 προς τα 
ισχύοντα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα για το τσιμέντο (ΕΝ 196-1 και ΕΝ 
197-1). Από τότε, όμως υπάρχει εξέλιξη από πλευράς ευρωπαϊκών προ-
τύπων. Το νέο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ-206-1 με τίτλο ‘Σκυρόδεμα – Μέρος 
1: Προδιαγραφές, Επιτελεστικότητα, Παραγωγή και Συμμόρφωση’ εκ-
δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) το 2000 και 
υιοθετήθηκε από τον ΕΛΟΤ το Μάρτιο του 2001. Όλοι οι Εθνικοί οργα-
νισμοί τυποποίησης της ΕΕ είχαν υποχρέωση να αποσύρουν μέχρι τον 
Ιούνιο του 2004 κάθε κείμενο ή διάταξη που ερχόταν σε αντίθεση με το 
ΕΝ 206-1 και να εφαρμόσουν αυτό ως μοναδικό πρότυπο».
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ΕΤΕΚ   ενημερωτικό δελτίο  

θέμα

Τ
ις θέσεις του για την τροποποίηση των 
νομοθεσιών σε σχέση με την έκδοση 
τίτλων ιδιοκτησίας μετέφερε το Επιμε-

λητήριο με επιστολή του προς το γενικό διευ-
θυντή του υπουργείου Εσωτερικών. Το ΕΤΕΚ 
δεν περιορίστηκε μόνο στα θέματα αρχής 
αλλά σχολίασε και επί μέρους πρόνοιες. Της 
επιστολής του ΕΤΕΚ προηγήθηκε επιστολή 
του γ.δ. του υπουργείου προς το Επιμελητή-
ριο, τον περασμένο Ιούλιο.
Το ΕΤΕΚ σημειώνει ότι αναγνωρίζει την προ-
σπάθεια για την επίλυση των προβλημάτων 
που υπάρχουν στις υφιστάμενες οικοδομές 
και κρίνει την προτεινόμενη τροποποίηση ως 
περιεκτική και ολοκληρωμένη. Τροποποιού-
νται τέσσερις νομοθεσίες που αφορούν την 
οικοδομική ανάπτυξη και συνδέονται με τον 
ένα ή με τον άλλο τρόπο μεταξύ τους. Το γε-
γονός αυτό διαφοροποιεί την παρούσα προ-
σπάθεια από προηγούμενες, που ήταν απο-
σπασματικές και ως εκ τούτου απέτυχαν, 
αφού προσέκρουαν ή/και δεν διευκολύνο-
νταν από άλλες συναφείς νομοθεσίες προς 
επίτευξη του στόχου τους. 
Παρόλα αυτά, το Επιμελητήριο θέτει τις σο-
βαρές επιφυλάξεις του καθώς δεν διαφαί-
νονται  πρόνοιες που να διασφαλίζουν ότι 
οι νέες οικοδομικές αναπτύξεις δεν θα οδη-
γούνται και αυτές σε «ατελή τίτλο» ή «περιο-
ρισμένο τίτλο», δηλαδή να δημιουργηθεί ένα 
παράθυρο που να διατηρήσει μια αέναη κα-
τάσταση μη συμμόρφωσης με την κείμενη 
πολεοδομική και οικοδομική νομοθεσία. Ως 
εκ τούτου, το ΕΤΕΚ θεωρεί απαραίτητο όπως, 
παράλληλα με την προσπάθεια αυτή, μελε-
τηθούν μέτρα αποτελεσματικότερων μηχα-
νισμών πρόληψης/αποτροπής και ενίσχυσης 
των εργαλείων επιβολής του πολεοδομικού 
ή και οικοδομικού ελέγχου. Συνεπώς, τίθεται 
το ερώτημα, πώς και από ποιά αρχή θα είναι 
δυνατό να διαπιστωθεί με βεβαιότητα ότι οι 

προς έγκριση «παρατυπίες» έχουν γίνει πριν 
από την έναρξη ισχύος των συγκεκριμένων 
προνοιών.

Ανησυχίες
Το Επιμελητήριο εκφράζει την ανησυχία του 
αφού διαφαίνεται ότι οι νέες ρυθμίσεις απο-
δυναμώνουν το πολεοδομικό σύστημα το 
οποίο θα πρέπει να απλουστεύει αντί να πε-
ριπλέκει τις διαδικασίες. Έχει γίνει εκτίμηση 
κατά πόσο οι επιτροπές που θα δημιουργη-
θούν θα μπορούν να ανταποκριθούν στον 
αναμενόμενο μεγάλο όγκο εργασίας σε εύ-
λογα χρονικά διαστήματα ή θα δημιουργη-
θεί πρόσθετη γραφειοκρατία και καθυστερή-
σεις που θα περιπλέξει αντί να απλοποιήσει 
την επίλυση του προβλήματος;       
Περαιτέρω, το προτεινόμενο πλαίσιο φαίνε-
ται πως αφαιρεί σημαντικό μέρος των αρμο-
διοτήτων του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκ-
κλίσεων και αποδυναμώνει το θεσμό, αφού 
στην ουσία η προτεινόμενη τριμελής Επιτρο-
πή, θα έχει την εξουσία να αποφασίζει επί θε-
μάτων που σύμφωνα με τους περί Πολεοδο-
μίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονι-
σμούς (Κ.Δ.Π.309/99) αφορούν το Υπουργικό 
Συμβούλιο. Αυτό δημιουργεί και θέμα ισονο-
μίας μεταξύ των πολιτών, καθότι όσοι αυθαί-
ρετα έχουν υλοποιήσει αναπτύξεις θα απο-
τείνονται στην εν λόγω επιτροπή, ενώ για πα-
ρόμοιας φύσης μη υλοποιηθείσες αναπτύ-
ξεις, κάποιος θα πρέπει να διεκδικήσει την 
έγκριση του Υπουργικού μέσα από τις γνω-
στές διαδικασίες και με δεδομένη την επι-
βαλλόμενη από τους Κανονισμούς τεκμηρί-
ωση στη βάση κριτηρίων και αρχών.
Συνεπακόλουθα, αντί της δημιουργίας νέων 
επιτροπών το ΕΤΕΚ προτείνει την αξιοποίηση 
του υφιστάμενου πλαισίου για παρεκκλίσεις, 
ενδεχομένως με τροποποίηση των σχετικών 
Κανονισμών, ώστε να καλυφθούν οι επιδιώ-

ξεις της πολιτικής για πολεοδομική «αμνη-
στία».

Επιμέρους παρατηρήσεις – 
Νόμος περί Πολεοδομίας
και Χωροταξίας:
1. Τροποποίηση 2: Στον ορισμό του «Οι-
κοπέδου» να αφαιρεθεί η φράση «ή θα προ-
κύψει» αφού δεν θα είναι οικόπεδο μέχρι να 
προκύψει.
2. Τροποποίηση 3: Στον ορισμό του «υπό 
δημιουργία οικοπέδου» να διευκρινιστεί αν 
θα είναι αποδεκτό να εγκρίνεται οικόπεδο 
χωρίς άδεια οικοδομής.
3. Τροποποίηση 3: Δεν αφορά τον στόχο 
αλλά μάλλον γίνεται για τακτοποίηση του 
Νόμου.
4. Τροποποίηση 4: Δεν αφορά τον στόχο 
αλλά μάλλον γίνεται για τακτοποίηση του 
Νόμου.
5. Τροποποίηση 6: Να επεξηγηθεί αυτή η 
τροποποίηση. Θα επιτρέπεται η ανάπτυξη σε 
τεμάχια χωρίς άδεια οικοδομής;
6. Τροποποίηση 7 – Άρθρο 28(1): 
Να διευκρινιστεί η έννοια «πρόσωπα που 
κατά καιρούς έχουν συμφέρον».
7. Τροποποίηση 7 – Άρθρο 28(3): Η περίο-
δος ισχύος πολεοδομικής άδειας να μην πα-
ραμείνει ανοικτή, ήτοι στην παράγραφο (3) 
να απαλειφθεί το «ή περισσότερες φορές».
8. Τροποποίηση 7 – Άρθρο 28(4)(α): 
Απαιτείται διευκρίνηση του «ουσιώδους βαθ-
μού».
9. Τροποποίηση 7 – Άρθρο 28(5)(α): 

Απαιτείται διευκρίνηση του «να θέσει οποιον-
δήποτε νέο όρο».
10. Τροποποίηση 8 – Άρθρο 45Α(1): 
Να προσεχθεί ιδιαίτερα το θέμα της αλλα-
γής χρήσης. Αυτό αποτελεί μεγάλη παρατυ-
πία και κατά πόσο επηρεάζει γειτονικές ανα-
πτύξεις ή/και δημιουργεί πολεοδομικό προη-
γούμενο δεν είναι εύκολο να κριθεί. Η αρμο-
διότητα σε αυτό να παραμένει στο Συμβού-
λιο Μελέτης Παρεκκλίσεων (ΣΥΜΕΠΑ).
11. Τροποποίηση 8 – Άρθρο 45Α(2): 
Απαιτείται διευκρίνηση του όρου «παρέκκλι-
ση».
12. Τροποποίηση 8 – Άρθρο 45Α(3)(α): 

Το 30% είναι μεγάλο ποσοστό, να μειωθεί ή 
να αιτιολογηθεί.
13. Τροποποίηση 8 – Άρθρο 45Α(3)(α): 

Να μπει όριο στην ελάχιστη επιτρεπόμενη 
απόσταση από το όριο του τεμαχίου.
14. Τροποποίηση 8 – Άρθρο 45Α(3)(α) - 
Επιφύλαξη: Ο ουσιώδης επηρεασμός των 
ανέσεων θα μπορεί να κριθεί στα πλαίσια δη-
μόσιας ακρόασης.
15. Τροποποίηση 8 – Άρθρο 45Α(8): Σε 
περίπτωση που δεν θα δίνεται γνωμάτευση 
να θεωρείται θετική.
16. Τροποποίηση 8 – Άρθρο 45Α(9):

Η τριμελής επιτροπή να γίνει πενταμελής με 

Οι θέσεις του ΕΤΕΚ για την προτεινόμενη τροποποίηση

Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας

Λεπτομερής επεξήγηση
Όπως αντιλαμβάνεται το ΕΤΕΚ ο στόχος είναι η έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας 

ακινήτων σε αγοραστές, ανεξάρτητα της θέλησης του ιδιοκτήτη-πωλητή και 

εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις και κριτήρια σε σχέση με ουσιώδεις ή 

επουσιώδεις παρεκκλίσεις από τις εκδοθείσες άδειες (Πολεοδομική Άδεια ή/και Άδεια 

Οικοδομής). Λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των τροποποιήσεων και τη νομοθετική 

τους υφή θα ήταν απαραίτητο και πρακτικό να γίνει παρουσίαση της δομής των 

αλλαγών και των εισηγήσεων από τον εμπνευστή-εισηγητή της προσπάθειας, έτσι 

ώστε να επεξηγηθεί και στο ΕΤΕΚ η όλη προσπάθεια. Για παράδειγμα θα βοηθούσε 

η διοργάνωση εργαστηρίου ή συνάντησης στην οποία να παρουσιάζονταν τα 

νομοσχέδια σε γραφική εφαρμογή και απεικόνιση με τη μορφή ροής διαδικασιών 

(fl ow chart). Το Επιμελητήριο εξέφρασε την πρόθεσή του να βοηθήσει στη 

διοργάνωση ενός τέτοιου εργαστηρίου.
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Το ΕΤΕΚ αναγνωρίζει
την προσπάθεια
για την επίλυση

των προβλημάτων
που υπάρχουν

στις υφιστάμενες
οικοδομές αλλά...

εκπρόσωπο και του ΕΤΕΚ για διασφάλιση της 
διαφάνειας. Περαιτέρω, τα πρόσωπα που θα 
διορίζονται θα πρέπει να έχουν απαραίτητα 
γνώσεις και εμπειρία στα θέματα της αρμοδι-
ότητας της Επιτροπής.
17. Τροποποίηση 8 – Άρθρο 45Α(12): 

Να καθοριστεί περιοριστικά το «προσωπικό 
συμφέρον».
18. Τροποποίηση 8 – Άρθρο 45Α(17)(α): Το 
χρηματικό ποσό να το εισηγείται ο αιτητής 
σε έκθεση εγγεγραμμένου Εκτιμητή Γης, σε 
μορφή και πρότυπο έγγραφο που θα καθορί-
σει το Τμήμα Κτηματολογίου & Χωρομετρίας. 
Ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου 
& Χωρομετρίας θα μπορεί να τροποποιεί το 
ποσό αυτό με αιτιολογημένη έκθεσή του.
19. Τροποποίηση 8 – Άρθρο 45Α(17)(α): Σε 
ποια χρονική στιγμή θα υπολογίζεται η αξία 
της γης; Σύμφωνα με το Πολεοδομικό Καθε-
στώς που ισχύει ή σύμφωνα με την πραγμα-
τικότητα της παρανομίας; Σε αυτό το ποσό να 
προστίθεται και η αξία αξιοποίησης που είχε 
για χρόνια το ακίνητο λόγω των παρανομιών.

Επιμέρους παρατηρήσεις – 
Νόμος περί Ρυθμίσεως Οδών 
και Οικοδομών:
1. Τροποποίηση 7 – Άρθρο 5(1) – Επιφύλα-

ξη: Τι εξυπηρετείται με αυτό αφού η άδεια οι-
κοδομής θα πρέπει να έχει ισχύ μεγαλύτερη 
της πολεοδομικής;
2. Τροποποίηση 9 – Άρθρο 10(3): 
Οι υποχρεώσεις να είναι στον αιτητή και όχι 
στον Μηχανικό. Ο αιτητής θα πρέπει να εξα-
σφαλίσει από τον Μηχανικό του τα σχετικά 
πιστοποιητικά και να τα υποβάλει. Ο Νόμος 
καθορίζει υποχρεώσεις του αιτητή.
3. Τροποποίηση 9 – Άρθρο 10(4): 
Οι υποχρεώσεις να είναι στον αιτητή και όχι 
στον Μηχανικό. Ο αιτητής θα πρέπει να εξα-
σφαλίσει από τον Μηχανικό του τα σχετικά 
πιστοποιητικά και να τα υποβάλει. Ο Νόμος 
καθορίζει υποχρεώσεις του αιτητή.
4. Τροποποίηση 9 – Άρθρο 10(4):

Η πρόνοια «όποτε το κρίνει σκόπιμο μέσα σε 
εύλογο χρόνο» να απαλειφθεί και να συγκε-
κριμενοποιηθεί.
5. Τροποποίηση 9 – Άρθρο 10(5) - Επιφύ-

λαξη: Οι υποχρεώσεις να είναι στον αιτη-
τή και όχι στον Μηχανικό. Ο αιτητής θα πρέ-
πει να εξασφαλίσει από τον Μηχανικό του τα 

σχετικά πιστοποιητικά και να τα υποβάλει. Ο 
Νόμος καθορίζει υποχρεώσεις του αιτητή.
6. Τροποποίηση 9 – Άρθρο 10(5) - Επιφύ-

λαξη: Πώς ερμηνεύεται/ εφαρμόζεται η «αυ-
τεπάγγελτη έκδοση»;
7. Τροποποίηση 10 – Άρθρο 10Α(1): 
Με ποια κριτήρια θα κρίνει την «επουσιώδη 
σημασία» η αρμόδια αρχή;
8. Τροποποίηση 10 – Άρθρο 10Α(1): Σε 
περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθούν 
πραγματικά οποιεσδήποτε εργασίες θα πρέ-
πει να πιστοποιείται από αρμόδιο άτομο η 
επάρκεια και άλλα της οικοδομής.
9. Τροποποίηση 10 – Άρθρο 10Α(5): 

Να διαγραφεί.
10. Τροποποίηση 11 – Άρθρο 10Β(1):

Με ποια κριτήρια θα κρίνει την «επουσιώδη 
σημασία» η αρμόδια αρχή; 
11. Τροποποίηση 12 – Άρθρο 10Γ(1):

Πώς ερμηνεύεται/ εφαρμόζεται το «αυτεπάγ-
γελτα»;
12. Τροποποίηση 12 – Άρθρο 10Γ(2):

Να καθοριστούν τα «αρχιτεκτονικά ή και 
άλλα σχέδια», ήτοι όψεις, κατόψεις, τομές και 
κλίμακα.
13. Τροποποίηση 12 – Άρθρο 10Γ(3):

Χρειάζεται καλύτερη διατύπωση.
14. Τροποποίηση 12 – Άρθρο 10Γ(4):

Η τριμελής επιτροπή να γίνει πενταμελής με 
εκπρόσωπο και του ΕΤΕΚ για διασφάλιση της 
διαφάνειας. Να είναι η ίδια που θα λειτουρ-
γεί με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωρο-
ταξίας Νόμο.
15. Τροποποίηση 12 – Άρθρο 10Γ(5): Η αρ-
μόδια αρχή οφείλει να εκδώσει την άδεια σε 
τρεις μήνες αλλιώς θα θεωρείται εκδοθείσα. 
Ιδιαίτερα εφόσον υπάρχει πιστοποίηση ορ-
θότητας από αρμόδιο πρόσωπο πχ επιβλέ-
ποντα μηχανικό.
16. Τροποποίηση 12 – Άρθρο 10Γ(12):

Το χρηματικό ποσό για αντιστάθμισμα να το 
εισηγείται ο αιτητής σε έκθεση εγγεγραμμέ-

νου Εκτιμητή Γης, σε μορφή και πρότυπο έγ-
γραφο που θα καθορίσει το Τμήμα Κτημα-
τολογίου & Χωρομετρίας. Ο διευθυντής του 
τμήματος Κτηματολογίου & Χωρομετρίας θα 
μπορεί να τροποποιεί το ποσό αυτό με αιτιο-
λογημένη έκθεσή του.
17. Τροποποίηση 12 – Άρθρο 10Γ(14): 
Πώς αντιμετωπίζεται στην ερμηνεία «παρα-
τυπία» το θέμα των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων;
18. Πίνακας παρατυπιών 1(α)(ii):

Το 20% είναι μεγάλο ποσοστό, να μειωθεί ή 
να αιτιολογηθεί.
19. Πίνακας παρατυπιών 1(α)(ii):

Την αξία να την εισηγείται ο αιτητής σε έκθε-
ση εγγεγραμμένου Εκτιμητή Γης, σε μορφή 
και πρότυπο έγγραφο που θα καθορίσει το 
τμήμα Κτηματολογίου & Χωρομετρίας.
Ο διευθυντής του τμήματος Κτηματολογίου 
& Χωρομετρίας θα μπορεί να τροποποιεί την 
αξία αυτή με αιτιολογημένη έκθεσή του.
20. Πίνακας παρατυπιών 1(β):

Το 10% είναι μεγάλο ποσοστό, να μειωθεί ή 
να αιτιολογηθεί.
21. Πίνακας παρατυπιών 1(γ):

Να μπει όριο στην ελάχιστη επιτρεπόμενη 
απόσταση από το όριο του τεμαχίου.
22. Πίνακας παρατυπιών 1(δ): Είναι ουσιώ-
δης. Να διαγραφεί.

Επιμέρους παρατηρήσεις 
– Νόμος περί Πώλησης Γης 
(Ειδική Εκτέλεση):

Λόγω των εκτεταμένων τροποποιήσεων δεν 
θα ήταν φρονιμότερη η πλήρης κατάργηση 
και αντικατάσταση του Νόμου;

θέμα

1. Σε τι θα ωφελήσει κάποιον να κατέχει «ατελή τίτλο» ή «περι-

ορισμένο τίτλο»; Θα μπορεί να τον υποθηκεύει και πώς θα εκτι-

μάται η αξία του σε σχέση με τον «οριστικό τίτλο»; Έχουν γίνει 

προκαταρκτικές επαφές με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και θα 

αποδέχονταν αυτούς τους τίτλους ως υποθήκη;

2. Είναι δυνατόν κάποιος να διατηρεί για πάντα «ατελή τίτλο» 

ή «περιορισμένο τίτλο» ή θα υπάρχει κάποιο χρονικό διάστη-

μα που θα είναι υποχρεωμένος να τον αναβαθμίζει σε «οριστι-

κό τίτλο»;

3. Πώς διασφαλίζεται ότι οι νέες οικοδομικές αναπτύξεις δεν θα 

οδηγούνται και αυτές σε «ατελή τίτλο» ή «περιορισμένο τίτλο»; 

Δεν έχουμε εντοπίσει πρόνοιες που να περιορίζουν την εφαρ-

μογή των νομοθεσιών μόνο σε υφιστάμενες αναπτύξεις.

Γιατί θα πρέπει να πειστούμε ότι οι αρμόδιες αρχές και οι πολε-

οδομικές αρχές θα εφαρμόζουν τις νομοθεσίες και θα αποτρέ-

πουν ή/και θα καταστέλλουν τις παρανομίες που συνεχώς θα 

επιτελούνται;

4. Έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο κάποιος πολίτης που έχει την 

οικονομική επιφάνεια να «αγοράζει» και να «διευθετεί» τις πα-

ρανομίες του και κάποιος λιγότερο τυχερός να αδυνατεί να κα-

ταβάλει τα τέλη/αντισταθμίσματα και να παραμένει εγκλωβι-

σμένος;

5. Ποιος θα είναι πλέον ο ρόλος του Συμβουλίου Μελέτης Πα-

ρεκκλίσεων;

6. Γιατί θα πρέπει να καλύπτεται ο ιδιοκτήτης; Να αφορά μόνο 

τον αγοραστή.

Ερωτήματα ΕΤΕΚ προς τις αρμόδιες αρχές
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θέματα

Σημαντικό βάρος ευθύνης και ανάγκη αντικειμενικότητας 

 Το νομικό δικαίωμα του ΕΤΕΚ να 

Ο
ι πραγματογνωμοσύνες αποτελούν μια σημαντική προσφο-
ρά του ΕΤΕΚ στο κοινωνικό σύνολο και συμβάλλουν στη κα-
ταξίωση του ως τεχνικού συμβούλου της πολιτείας και των 

πολιτών, αλλά και ως φορέα με ευρεία κοινωνική παρέμβαση. Είναι 
αυτονόητο ότι η περιβολή μιας πραγματογνωμοσύνης με το κύρος 
του ΕΤΕΚ, δημιουργεί στο πραγματογνώμονα την αυξημένη υποχρέ-
ωση για την αντιμετώπιση της, με μεγάλη υπευθυνότητα και αντι-
κειμενικότητα. 
Η  συνεχιζόμενη αύξηση των αιτήσεων για τη διενέργεια πραγματο-
γνωμοσύνης από το ΕΤΕΚ από τη μία φανερώνουν την εμπιστοσύ-
νη που δείχνει ο απλός πολίτης προς το Επιμελητήριο από την άλλη, 
όμως, προβληματίζουν καθώς εμμέσως υποδεικνύουν αύξηση των 
περιπτώσεων κακοτεχνιών στα οικοδομικά έργα.        
Η δυνατότητα του ΕΤΕΚ να διενεργεί πραγματογνωμοσύνες για τε-
χνικά θέματα παρέχεται από το άρθρο 5(ιβ) του περί ΕΤΕΚ Νό-
μου που έχει ως εξής: «Το Επιμελητήριο ... (ιβ) επιβάλλει και εισπράτ-
τει τα καθορισμένα δικαιώματα για κάθε βεβαίωση, θεώρηση ή έκδο-
ση πιστοποιητικού ή άλλου εγγράφου και για τη διεξαγωγή διαιτησιών, 
πραγματογνωμοσύνης ή δειγματοληψίας ή για την παροχή οποιασδή-
ποτε υπηρεσίας»

Χαρακτήρας, Περιεχόμενο και Τυπικό
(α)Αντικείμενο πραγματογνωμοσυνών αποτελούν π.χ. οι εκτιμήσεις 
κατασκευών και εγκαταστάσεων, οι επιμετρήσεις τεχνικών εργασι-
ών, οι διαπιστώσεις κακοτεχνιών και η εκτίμηση του τρόπου και κό-
στους αποκατάστασής τους, η εξήγηση φαινομένων τεχνικής φύσε-
ως (ρήγματα σε οικοδομικά στοιχεία, υγρασίες κλπ), ο έλεγχος εφαρ-
μογής τεχνικών προδιαγραφών και όρων σε κατασκευές, ο προσδι-
ορισμός του σταδίου εξέλιξης του έργου, ο έλεγχος τεχνικών μελε-
τών ως προς την πληρότητά τους και την τήρηση των προδιαγρα-
φών, η σωστή λειτουργία εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, ο έλεγ-
χος θορύβου ή ρυπάνσεως από τη λειτουργία εγκαταστάσεων κλπ.
(β) Το αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης, δηλαδή τα ζητήμα-
τα που ο πραγματογνώμονας καλείται να διαπιστώσει, διερευνή-
σει, εξηγήσει και ελέγξει, πρέπει να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και 
εμπειρία του. Διαφορετικά δεν πρέπει να αναλαμβάνει.
(γ) Δεν αποτελούν αντικείμενο πραγματογνωμοσύνης του ΕΤΕΚ, θέ-
ματα νομικά καθώς και ερμηνείας ή ρύθμισης σχέσεων μεταξύ των 
εμπλεκόμενων μερών. Οι συνέπειες των τεχνικών διαπιστώσεων και 
ερμηνειών της πραγματογνωμοσύνης για τις σχέσεις και υπαιτιότη-
τες των εμπλεκόμενων μερών καθορίζονται από τους ίδιους και τα 
δικαστήρια. Ο πραγματογνώμονας δεν καταλογίζει ευθύνες.
(δ) Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι η πραγματογνωμοσύνη δεν 
είναι διαιτησία.
(ε) Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι η τεχνική μελέτη δεν αποτελεί αντι-
κείμενο πραγματογνωμοσύνης. O πραγματογνώμονας δεν υποκαθ-

στά για οιονδήποτε τρόπο τον ελεύθερο επαγ-
γελματία μελετητή.
(στ) Είναι γνωστό ότι οι περισσότερες πραγ-
ματογνωμοσύνες συνδέονται με θέματα αντι-

δικίας. Το γεγονός αυτό προσδιορίζει σε μεγά-
λο βαθμό το κλίμα μέσα στο οποίο θα ερ-

γαστεί ο πραγματογνώμονας, τις δυσκο-
λίες χειρισμών και συλλογής στοιχείων 

αλλά και της πρόσβασης στο ακίνητο 
διενέργειας της πραγματογνωμοσύ-
νης (απαγόρευση εισόδου κλπ.).
(ζ) Το κύρος του Τεχνικού Επιμελητη-

ρίου και ολόκληρου του τεχνικού επι-
στημονικού κόσμου της χώρας σε 
συνδυασμό με τις προηγούμενες δυ-

σκολίες προσδιορίζουν το βάρος ευθύνης και υποχρεώσεων του 
πραγματογνώμονα και την ανάγκη αντικειμενικής διενέργειας της 
πραγματογνωμοσύνης.
(η) Στις περισσότερες περιπτώσεις, το κείμενο της έκθεσης της 
πραγματογνωμοσύνης αποτελεί σημαντικό στοιχείο στις δικαστικές 
ενέργειες που ακολουθούν. Έτσι είναι φανερή η βαρύτητα του κει-
μένου αυτού και η ανάγκη να αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης προ-
σοχής και επιμέλειας.
(θ) Το EΤΕK έχει ως βασική αρχή, για την περιφρούρηση του θεσμού, 
το σεβασμό της επιστημονικής αξίας και ευθύνης του πραγματο-
γνώμονα στα θέματα των θέσεων που διατυπώνει στην έκθεσή του 
για την ουσία των προβλημάτων. Ελέγχει μόνο το τυπικό μέρος της 
έκθεσης καθώς και τη σαφήνεια και την πληρότητά της σε σχέση με 
τα ερωτήματα που τέθηκαν. Αν απαιτηθεί, ζητά από τον πραγματο-
γνώμονα τη σύνταξη συμπληρωματικής έκθεσης (αφού και ο ίδιος 
δεχθεί το σχετικό σκεπτικό).
(ι) Το ΕΤΕΚ αναλαμβάνει την είσπραξη της αμοιβής του πραγματο-
γνώμονα (είσπραξη προκαταβολής κατά την παραλαβή της αίτησης, 
καθορισμός και είσπραξη τελικού παραβόλου πριν την παράδοση 
της έκθεσης στον αιτούντα). Έτσι ο πραγματογνώμονας δεν έχει κα-
μία οικονομική δοσοληψία με οποιοδήποτε από τα εμπλεκόμενα 
μέρη. Σε περιπτώσεις όμως που για τη διενέργεια της πραγματογνω-
μοσύνης απαιτούνται μεγάλες μετακινήσεις ή διανυκτερεύσεις ή ση-
μαντικές αμοιβές σε τρίτους (τοπογραφικό συνεργείο, επιμετρήσεις, 
ειδικές δοκιμές) τα σχετικά έξοδα και μόνον αυτά: εισιτήρια, έξοδα 
διανυκτέρευσης, αμοιβές συνεργείων, έξοδα ειδικών δοκιμών, κατα-
βάλλονται από τον αιτούντα στο Επιμελητήριο, μετά την υποβολή 
των σχετικών αποδείξεων από τον πραγματογνώμονα
(ια) Η αμοιβή του πραγματογνώμονα είναι δυνατόν να είναι μικρό-
τερη από αυτήν που θεωρείται εύλογη. Αυτό συμβαίνει γιατί το ΕΤΕΚ 
θεωρεί το θεσμό σαν υπηρεσία προς το κοινωνικό σύνολο, και επο-
μένως στον ορισμό του τελικού παραβόλου λαμβάνονται υπόψη και 
άλλοι παράγοντες (όπως π.χ. η οικονομική κατάσταση του αιτού-
ντος).

Η αύξηση των πραγματογνωμοσυνών 
δείχνει από τη μια την εμπιστοσύνη προς 

το ΕΤΕΚ, παράλληλα, όμως, προβληματίζει 
γιατί φαίνεται να υπάρχει αυξημένος 
αριθμός ενδεχόμενων κακοτεχνιών

στά για 
γελματ
(στ) Ε
ματογ

δικίας. Τ
λο β

γ
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διενεργεί πραγματογνωμοσύνες

θέματα

Οδηγίες
Η πραγματογνωμοσύνη πρέπει να ολοκληρώνεται στον ελάχιστο 
δυνατό χρόνο και πάντως μέσα στα χρονικά όρια που επιβάλλουν 
οι προθεσμίες τυχόν δικαστικών διενέξεων ή οι ανάγκες των έργων. 
Λόγοι σοβαρών καθυστερήσεων επιβάλλεται να γίνονται εγγράφως 
γνωστοί στο ΕΤΕΚ από την ώρα που θα υπάρξουν.

Επικοινωνία με εμπλεκόμενους
Με την παραλαβή του έγγραφου ορισμού του (στο οποίο επισυνά-
πτεται και η αίτηση με το θέμα του οποίου θα επιληφθεί), ο πραγμα-
τογνώμονας:

(α) Έρχεται σε επικοινωνία με τα μέρη που έχουν σχέση με το 
θέμα (τα στοιχεία τους υπάρχουν στο έγγραφο ορισμού του, το 
οποίο τους κοινοποιείται) και τα καλεί να του εκθέσουν τις από-
ψεις τους και να του προσκομίσουν τα σχετικά στοιχεία. Εάν, κατά 
την κρίση του, εξαντλήσει όλα τα μέσα προς κάποιο των μερών, 
χωρίς αποτέλεσμα, αναφέρει στην έκθεσή του τους λόγους που 
κατέστησαν αναποτελεσματική την προσπάθειά του.
(β) Ορίζει ημέρα αυτοψίας με την παρουσία όλων των εμπλεκομέ-
νων μερών ή χωριστά με κάθε μέρος αν κρίνει ότι οι μεταξύ τους 
σχέσεις δεν το επιτρέπουν. Εφ’ όσον διαπιστώσει προβλήματα στη 
διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης ή κωλυσιεργία από κάποιο 
εμπλεκόμενο μέρος, ορίζει ημερομηνία αυτοψίας και εξασφαλί-
ζει την απόδειξη αποστολής της πρόσκλησης προς τα εμπλεκό-
μενα μέρη (π.χ. αποδεικτικά αποστολής FAX, τηλεγραφημάτων, 
προσκλήσεων μέσω ιδιωτικού ταχυδρόμου, εξώδικων προσκλή-
σεων). Αν, παρά τις παραπάνω ενέργειές του, κάποιο μέρος δεν 
καταστεί δυνατόν να παρευρεθεί στην αυτοψία, αποστέλλει (πάλι 
διασφαλίζοντας σχετικό αποδεικτικό) έγγραφο με το οποίο ζητά, 
σε εύλογη προθεσμία (π.χ. 10 ημερών) να του προσκομιστούν τα 
αναγκαία στοιχεία.
(γ) Αναφέρει στην έκθεση τις δικές του ενέργειες και τους λόγους 
που κατέστησαν αδύνατη την παρουσία κάποιου των μερών στην 
αυτοψία. Αν του απαγορευθεί η είσοδος στο χώρο της αυτοψίας, 
είναι στην ευθύνη του αιτούντα να λάβει τα νομικά μέτρα, που εν-
δεχόμενα να ξεπεράσουν το εμπόδιο αυτό. Διαφορετικά διακό-
πτει την πραγματογνωμοσύνη, συντάσσει σχετική έκθεση ενερ-
γειών και ενημερώνει το ΕΤΕΚ αν επιθυμεί αμοιβή για τις μέχρι 
τότε ενέργειές του.
(δ) Φωτογραφίζει ή αποτυπώνει με οποιονδήποτε τρόπο χαρα-
κτηριστικά στοιχεία του αντικειμένου αν κρίνει ότι αυτό είναι σκό-
πιμο για την πληρέστερη περιγραφή του ή την καλύτερη τεκμηρί-
ωση των απόψεών του.

Προσπάθεια συμβιβασμού των εμπλεκόμενων μερών δεν επιτρέπε-
ται να επιχειρηθεί, ως μη εμπίπτουσα στα καθήκοντα του πραγμα-
τογνώμονα.
Ο πραγματογνώμονας οφείλει να είναι ψύχραιμος και αντικειμενι-
κός, να αντιμετωπίζει με ίσους όρους τις απόψεις και τα στοιχεία και 

των δύο μερών, και να μην αποκαλύπτει τα συμπεράσματα και τις 
σκέψεις του. Τα εμπλεκόμενα μέρη θα μάθουν το πόρισμά του μόνο 
αφού παραλάβουν την έκθεσή του από το ΕΤΕΚ.

Αντικείμενο
Κατά τη διενέργεια εξετάζονται τα ζητήματα τεχνικού περιεχομένου 
έστω και αν στην αίτηση αναφέρονται και άλλα ζητήματα. Για τα τε-
λευταία εξηγούνται στην έκθεση οι λόγοι για τους οποίους δεν εξε-
τάζονται. Κατά τη διάρκεια διενέργειας της Πραγματογνωμοσύνης 
επιτρέπεται η προσθήκη και άλλων ερωτημάτων από τον αιτούντα, 
αφού όμως τα υποβάλει γραπτώς στο ΕΤΕΚ προκειμένου να διαβι-
βαστούν στον Πραγματογνώμονα. Ερωτήματα που δεν έχουν υπο-
βληθεί γραπτά, δεν απαντώνται από τον Πραγματογνώμονα. Επι-
πλέον ερωτήματα του άλλου εμπλεκόμενου μέρους μπορούν επί-
σης να εξεταστούν, μόνο αν υποβληθεί αίτηση πραγματογνωμοσύ-
νης προς το ΕΤΕΚ με τα ερωτήματα αυτά. Αν πρόκειται για ερωτήμα-
τα σε θέματα συναφή με τα ήδη εξεταζόμενα, δεν υπάρχει οικονο-
μική επιβάρυνση του άλλου εμπλεκόμενου μέρους. Τα νέα ερωτή-
ματα αντιμετωπίζονται από τον ήδη ορισμένο πραγματογνώμονα.

Περίπτωση Εξαιρέσεως
Με τη λήψη του εγγράφου ορισμού του, ο 

πραγματογνώμονας οφείλει να εξετάσει την περίπτωση 

να έχει στο παρελθόν σχέση με την υπόθεση (μελετητής, 

επιβλέπων, τεχνικός σύμβουλος ενός των εμπλεκόμενων 

μερών, μάρτυρας σε δικαστήριο). Στην περίπτωση 

αυτή θα πρέπει να παραιτηθεί άμεσα ενημερώνοντας 

τηλεφωνικά το Επιμελητήριο και αποστέλλοντας το 

συντομότερο την έγγραφη παραίτησή του.

Κατά τη διενέργεια
της πραγματογνωμοσύνης επιτρέπεται

η προσθήκη και άλλων ερωτημάτων
από τον αιτούντα, αφού όμως τα υποβάλει 

γραπτώς στο ΕΤΕΚ
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θέματα

Tην Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 
2009 πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση του προέδρου του 
ΕΤΕΚ, Χρίστου Ευθυβούλου, με 
εκπροσώπους του Ενεργειακού 
Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, οι 
οποίοι συνόδευαν τον κ. Randall 
Bowie, chief consultant της 
Rockwool International και τέως 
senior offi cer της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, DG TREN, Energy 
Effi ciency & Renewables Policy 
and Legislation (ένα εκ των 
συγγραφέων της 2002/91/ΕΚ). Στη 
συνάντηση συμμετείχαν μέλη της 
Επιτροπής του ΕΤΕΚ «Ενεργειακή 
Πολιτική και ΑΠΕ» καθώς και 
εκπρόσωποι επαγγελματικών 
συνδέσμων. Σκοπός της συνάντησης 
ήταν η συζήτηση και η ανταλλαγή 
απόψεων σχετικά με την εφαρμογή 
της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ σε 
άλλα κράτη μέλη και η επικείμενη 
τροποποίηση της (EPBD Recast). 
Κατά τη συζήτηση ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου εξέφρασε την 
έντονη ανησυχία του και σημείωσε 
ότι ενώ ο εναρμονιστικός Νόμος 
για την Οδηγία ετοιμάστηκε 
και ψηφίστηκε το 2006 η όλη 
προσπάθεια ετοιμασίας κανονισμών 
και του μηχανισμού εφαρμογής 
της Οδηγίας (π.χ μεθοδολογία και 
λογισμικό) συμπιέστηκε, λόγω της 

αδράνειας που παρατηρήθηκε μετά 
την ψήφιση του Νόμου πλαίσιο, 
σε ένα διάστημα 6-7 μηνών με 
αποτέλεσμα η επικείμενη εφαρμογή 
της Οδηγίας να μην είναι η βέλτιστη. 
Περαιτέρω, σημείωσε ότι βασική 
εισήγηση του Επιμελητηρίου είναι 
όπως το Πιστοποιητικό Ενεργειακής 
Απόδοσης ετοιμάζεται μετά την 
αποπεράτωση του κτιρίου και όχι 
από τα σχέδια, καθώς με αυτό 
το τρόπο διασφαλίζεται ότι το 
πιστοποιητικό θα ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα και όχι στις 
προθέσεις που αποτυπώνονται στη 
μελέτη.
Σε ό,τι αφορά το «recast» ο κ. 
Bowie σημείωσε ότι οι συζητήσεις 
μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου 
αναμένεται να ολοκληρωθούν το 
Δεκέμβριο του 2009 και ο στόχος 
είναι όπως η νέα Οδηγία υιοθετηθεί 
από το Συμβούλιο Υπουργών τον 
Απρίλιο του 2010.

Περαιτέρω 
σημείωσε και 
ανάλυσε τους 
βασικούς 
πυλώνες 
στους οποίους 
αναμένεται τροποποίηση της 
2002/91/ΕΚ και θα πρέπει να δοθεί 
προσοχή: 
- Υφιστάμενα Κτίρια (άρση του 
ορίου των 1000 τ.μ.)
- Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης και    
εναρμονισμένες μεθοδολογίες 
- Κτίρια χαμηλής ενεργειακής 
κατανάλωσης και κτίρια   
μηδενικών εκπομπών 
- Βελτίωση του μηχανισμού 
διαχείρισης των πιστοποι  
ητικών ενεργειακής απόδοσης
- Η σημασία της ανεξάρτητης 
παρακολούθησης και αξι  
ολόγησης της εφαρμογής της 
Οδηγίας.

Συνάντηση Προέδρου ΕΤΕΚ με τον R. Bowie και εκπροσώπους 
του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών

Περιπτώσεις εξαιρετικού κινδύνου
Σε περίπτωση που συντρέχει άμεσος κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές 
ή ανεπανόρθωτες ζημιές και μεγάλες καταστροφές (π.χ. άμεσος κίν-
δυνος κατάρρευσης - έκρηξης κλπ.), επιβάλλεται η άμεση επικοινω-
νία με το ΕΤΕΚ για οδηγίες.

Σύνταξη έκθεσης

(α) Η διενέργεια της Πραγματογνωμοσύνης ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη της σχετικής Τεχνικής Έκθεσης.
(β) Η Έκθεση αυτή πρέπει να είναι πλήρης, σαφής, ακριβόλογη και 
περιεκτική. Η σύνταξή της πρέπει να γίνεται με προσοχή και με το 
κατάλληλο ύφος για επιστημονική Έκθεση - Πόρισμα.

Για να είναι πλήρης και ολο-
κληρωμένη, πρέπει να περι-
λαμβάνει τις παρακάτω ενό-
τητες:
Α. Ορισμός του Πραγματο-
γνώμονα (αναφέρεται το έγ-
γραφο του ΕΤΕΚ με το οποίο 
ορίστηκε ο Πραγματογνώμο-
νας).
Β. Περίληψη του Αντικειμέ-
νου (περιγράφονται τα θέμα-

τα για τα οποία ζητήθηκε γνωμοδότηση, όπως προκύπτουν από τη 
σχετική αίτηση ή τις αιτήσεις που διαβιβάστηκαν από το ΕΤΕΚ στον 
Πραγματογνώμονα).

Γ. Ιστορικό Επικοινωνίας με τα Εμπλεκόμενα Μέρη και Αυτοψίες 
(αναφέρονται αναλυτικά, με την παράθεση και των σχετικών ημερο-
μηνιών, οι ενέργειες επικοινωνίας με τα εμπλεκόμενα μέρη, η αντα-
πόκρισή τους, οι ημερομηνίες αυτοψιών, οι παρόντες σ’ αυτές, κλπ).
Δ. Απόψεις των Εμπλεκομένων Μερών (Αναφέρονται οι απόψεις 
κάθε εμπλεκόμενου μέρους, για κάθε επίμαχο θέμα και τα σχετικά 
στοιχεία που προσκομίστηκαν).
Ε. Τεχνική Περιγραφή (περιγράφονται οι διαπιστώσεις του Πραγμα-
τογνώμονα κατά τις αυτοψίες)
Ζ. Πόρισμα (απαντώνται με σαφήνεια τα ερωτήματα που έχουν τεθεί 
από τον αιτούντα και αν μένουν κάποια αναπάντητα, αναφέρονται οι 
λόγοι για τους οποίους δεν απαντήθηκαν).
Σημειώνεται στην πρώτη σελίδα της έκθεσης η ημερομηνία, αριθ-
μούνται οι σελίδες, μονογράφεται κάθε σελίδα και σφραγίζονται 
τυχόν σχέδια ή σκαριφήματα που εκπόνησε ο πραγματογνώμο-
νας. Μονογράφονται και σφραγίζονται τυχόν συνημμένες φωτο-
γραφίες.
Η έκθεση αλλά και τα παραρτήματά της (φωτογραφίες, σχέ-
δια, επιμετρήσεις, υπομνήματα και στοιχεία που παρέδωσαν τα 
εμπλεκόμενα μέρη κλπ) υποβάλλονται σε τρία αντίγραφα, με ιδι-
αίτερο διαβιβαστικό έγγραφο που απευθύνεται στο ΕΤΕΚ και στο 
οποίο αναφέρεται «Σας διαβιβάζω σε τρία αντίγραφα την έκθε-
ση της πραγματογνωμοσύνης που διενήργησα, σύμφωνα με το 
Α.Φ. σας».
Σε κάθε περίπτωση που δεν καλύπτεται από τις οδηγίες αυτές, ο 
πραγματογνώμονας οφείλει να επικοινωνεί με το ΕΤΕΚ.
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Μ
ετά από συζήτηση του θέματος των 
Σχεδίων Υπηρεσίας επιστημονικών 
θέσεων στο τμήμα Υπηρεσιών Πλη-

ροφορικής στη Διοικούσα Επιτροπή του Επι-
μελητηρίου, στάλθηκαν στο διευθυντή του 
τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσω-
πικού οι θέσεις του ΕΤΕΚ. Προηγήθηκε επι-
στολή του διευθυντή του τμήματος Δημόσι-
ας Διοίκησης και Προσωπικού προς το ΕΤΕΚ. 
Η επιστολή κοινοποιήθηκε στο γενικό διευ-
θυντή του υπουργείου Οικονομικών, στο Γε-
νικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, στο διευ-

θυντή του τμήμα-
τος Υπηρεσιών 
Πληροφορικής, 
στον πρόεδρο και 
τα Μέλη της Κοι-
νοβουλευτικής 
Επιτροπής Νομι-
κών Θεμάτων, στο 
γραμματέα του 
Υπουργικού Συμ-
βουλίου, στο γε-
νικό γραμματέα 
της ΠΑΣΥΔΥ και 
στο γραμματέα 
Κλάδου (ΠΑΣΥΔΥ) 
Υπαλλήλων Τμή-

ματος Υπηρεσιών Πληροφορικής. Στην επι-
στολή το Επιμελητήριο παρατηρεί ότι, από το 
περιεχόμενο της επιστολής του διευθυντή του 
τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσω-
πικού και τα συνημμένα σ’ αυτήν προσχέδια 
υπηρεσίας, πως στην προσπάθεια εκσυγχρο-
νισμού των Σχεδίων δεν έχει ληφθεί υπόψη, 
τουλάχιστον από την συνδικαλιστική πλευ-
ρά, το περιεχόμενο και η ουσία των υποδείξε-
ων του ΕΤΕΚ. «Το Σχέδιο Υπηρεσίας το οποίο 
αρχικά καταρτίσθηκε και το οποίο σε μεγά-
λο  βαθμό ικανοποιούσε τις πρόνοιες της περί 
ΕΤΕΚ νομοθεσίας, διαφαίνεται από το περιεχό-
μενο της επιστολής σας ότι συζητήθηκε μετα-
ξύ της επίσημης και της συνδικαλιστικής πλευ-

ράς χωρίς ωστόσο να επέλθει οριστική συμ-
φωνία για τις υπό αναφορά πρόνοιες του σχε-
δίου», αναφέρει το ΕΤΕΚ στην επιστολή του 
και συνεχίζει: «Όπως γνωρίζετε στο ΤΥΠ, λόγω 
της διαχρονικότητας του προβλήματος υπη-
ρετούν άτομα που είναι ήδη εγγεγραμμένα 
μέλη στο Μητρώο της Μηχανικής της Πληρο-
φορικής αλλά και άτομα τα οποία δεν είναι». 
«Ωστόσο», τονίζει το Επιμελητήριο, «το θέμα 
της ικανοποίησης ή μη των προνοιών της περί 
ΕΤΕΚ νομοθεσίας δεν είναι συνδικαλιστικό 
θέμα. Το επάγγελμα του Μηχανικού της Πλη-
ροφορικής, μέσα από την περί ΕΤΕΚ νομοθε-
σία, καθίσταται νομικά ρυθμισμένο επάγγελ-
μα και η άσκηση του επιτρέπεται μόνο από 
άτομα τα οποία είναι εγγεγραμμένα σε κατάλ-
ληλο μητρώο του ΕΤΕΚ».
Επιχειρήματα που αναφέρονται στην επιστο-
λή διευθυντή του τμήματος Δημόσιας Διοί-
κησης και Προσωπικού, ως οι ισχυρισμοί της 
συνδικαλιστικής πλευράς, έχουν μελετηθεί δι-
εξοδικά από το Επιμελητήριο. Η θέση του Επι-
μελητηρίου είναι ότι οι ισχυρισμοί αυτοί, δεν 
ευσταθούν και έχουν απαντηθεί με τις πιο 
πάνω αναφερόμενες επιστολές του, και η πρα-
κτική που ακολουθείται από το Επιμελητήριο 
δεικνύει την ανεδαφικότητα τους. Πιο συγκε-
κριμένα:
I. Στην ειδικότητα της Μηχανικής της Πληρο-
φορικής το ΕΤΕΚ συμπεριλαμβάνει όλους τους 
κλάδους της Πληροφορικής Επιστήμης και όχι 
μόνο εκείνους τους κλάδους που προκύπτουν 
από σχολές μηχανικής επιστήμης. Στην ειδικό-
τητα αυτή εντάσσονται μεταξύ άλλων οι κλά-
δοι των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνολο-
γίας / Μηχανικών Δικτυώσεων, Πληροφορι-
κής Οικονομικών Σχολών, Πληροφορικής Πα-
νεπιστημιακών Σχολών, Πληροφορικής Πολυ-
τεχνικών Σχολών, Πληροφοριακών Συστημά-
των, Έμπειρων Συστημάτων, Λογισμικού Συ-
στημάτων, Μηχανικής Λογισμικού, Λειτουργι-
κών Συστημάτων, Μηχανικής Διαδικτύου, Επι-
στήμης Διαδικτύου, Τεχνολογίας Διαδικτύου, 

κτλ. Το Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ, περιλαμβά-
νει ήδη άτομα που έχουν αποκτήσει πτυχίο ή 
άλλο πανεπιστημιακό δίπλωμα από αντίστοι-
χες των πιο πάνω κλάδων σχολές.
II. Η πάγια θέση του ΕΤΕΚ είναι ότι τα καθήκο-
ντα που εκτελούν οι κάτοχοι των επιστημονι-
κών θέσεων στο τμήμα Υπηρεσιών Πληροφο-
ρικής, όπως αυτά αναφέρονται στα αντίστοιχα 
σχέδια υπηρεσίας, συνιστούν άσκηση επαγ-
γέλματος Πληροφορικής και ως εκ τούτου η 
τυχόν άσκηση των καθηκόντων αυτών από 
άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο 
Μελών του ΕΤΕΚ, παραβιάζει την περί ΕΤΕΚ 
νομοθεσία. Το Επιμελητήριο, σύμφωνα με τη 
περί ΕΤΕΚ νομοθεσία (Ν. 224/90) αλλά και ως 
θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της Δη-
μοκρατίας είναι το αρμόδιο σώμα για να καθο-
ρίζει τι συνιστά άσκηση επαγγέλματος σε κλά-
δο της Μηχανικής Επιστήμης.   
III. Το ΕΤΕΚ εγγράφει ως μέλη του, όλους τους 
επιστήμονες Πληροφορικής οι οποίοι κατέ-
χουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπι-
στημιακού επιπέδου το οποίο έχει αποκτη-
θεί μετά από τουλάχιστον τετραετή, συνεχή 
και επί τόπου φοίτηση και το οποίο τυγχάνει 
αναγνώρισης από τη χώρα απονομής του, για 
σκοπούς άσκησης του επαγγέλματος της Πλη-
ροφορικής. Ο ισχυρισμός ότι το ΕΤΕΚ δεν εγ-
γράφει ως μέλη του, όλους τους κατόχους πτυ-
χίων στην Πληροφορική, προβάλλεται από 
άτομα τα οποία παλαιότερα είχαν αποταθεί 
στο ΕΤΕΚ για εγγραφή και λόγω μη τήρησης 
των προϋποθέσεων του ΕΤΕΚ σε σχέση με την 
αναγνώριση ή/ και τη διάρκεια ή/ και το περιε-
χόμενο των ακαδημαϊκών τους προσόντων, η 
αίτηση τους απορρίφθηκε.
Σημειώνεται επίσης ότι, στην εν λόγω ειδικό-
τητα μεταξύ άλλων υπάγονται όλες οι κατευ-
θύνσεις και υποειδικότητες της Πληροφορι-
κής στους οποίους αναφέρεστε όπως η Επι-
στήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνολο-
γία Δικτυώσεων  και ακόμα η Πληροφορική 
Επιχειρήσεων.

θέμα

Επιστολή ΕΤΕΚ προς Τμ. Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Σχέδια Υπηρεσίας επιστημονικών θέσεων

Με βάση τα πιο πάνω το Επιμελητήριο εκφράζει τη διαφω-

νία του σχετικά με το περιεχόμενο του προσχεδίου των Σχεδί-

ων Υπηρεσίας που επισυνάπτονται στην επιστολή του διευθυ-

ντή του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και ει-

δικότερα στην προσπάθεια διάσπασης της Επιστήμης της Πλη-

ροφορικής, σε Μηχανική και άλλη, που επιχειρείται μέσα από 

αυτό. Εναλλακτικά το ΤΥΠ μπορεί να προχωρήσει σε δημιουρ-

γία δεύτερης πυραμίδας, η οποία θα αφορά τις άλλες ειδικότη-

τες (μη Πληροφορικής, όπως Μαθηματικούς, επιστήμονες σε 

μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ) που τυχόν έχει ανάγκη, ώστε να 

επιτελεί καλύτερα το ρόλο του.

Για το Επιμελητήριο το πιο πάνω θέμα, κρίνεται ιδιαίτερα σο-

βαρό και θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο σύννομης τροποποί-

ησης των Σχεδίων Υπηρεσίας των αναφερόμενων θέσεων κατά 

τρόπο που δεν θα παραβιάζεται η περί ΕΤΕΚ νομοθεσία αλλά 

και ούτε θα διασπάται ο κλάδος της Πληροφορικής Επιστήμης. 

Προς το σκοπό αυτό το Επιμελητήριο θα διερευνήσει το ενδε-

χόμενο διευθέτησης συναντήσεων με τη συνδικαλιστική πλευ-

ρά για ξεκάθαρη διατύπωση των θέσεων του.

Πάγια θέση του Επιμελητηρίου για το θέμα ούτως ώστε στα σχέ-

δια υπηρεσίας όλων των υπό αναφορά θέσεων περιληφθεί πρό-

νοια που να προβλέπει τα ακόλουθα είναι: «Να είναι εγγεγραμ-

μένοι στο Μητρώο Μελών του Επιστημονικού και Τεχνικού Επι-

μελητηρίου Κύπρου στον κλάδο της Ηλεκτρονικής Μηχανικής 

περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής στη Μη-

χανική της Πληροφορικής. »

Διαφωνία

Για το Επιμελητήριο 
το θέμα αυτό 

κρίνεται ιδιαίτερα 
σοβαρό και θα 

εξαντλήσει κάθε 
περιθώριο σύννομης 

τροποποίησης
των Σχεδίων 
Υπηρεσίας
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θέμα

Ημερίδα από τον ΣΠΟΛΜΗΚ και την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπ. Κύπρου

«Ευθύνες Μηχανικών»

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) και η 
Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργάνω-
σαν στις 26 Σεπτεμβρίου 2009 ημερίδα με θέμα: «Ευθύνες 

Μηχανικών». Στην εκδήλωση, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του 
υπουργού Εσωτερικών, Νεοκλή Συλικιώτη, και του ΕΤΕΚ, παρέστη-
σαν, και μίλησαν, εκτός από τον κύριο υπουργό, ο πρόεδρος του 
ΕΤΕΚ, Χρίστος Ευθυβούλου, ο διευθυντής του τμήματος Αναπτύξε-
ως Υδάτων, Σ. Αλετράρης, ο καθηγητής Δημήτριος Βαμβάτσικος, του 
τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Μηχανικός του δήμου Λευκωσίας Φαίδων 
Νικολάου, o αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολά-
βων Οικοδομών Κύπρου Πέτρος Ευλογημένος, ο Γενικός Εισαγγελέ-
ας της Δημοκρατίας, Πέτρος Κληρίδης και ο πρόεδρος του Κλαδι-
κού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών ΣΠΜΑΚ Γιώργος Χριστοφό-
ρου. Από την Ελλάδα παρέστησαν και μίλησαν στην ημερίδα ο ομό-
τιμος καθηγητής του ΑΠΘ, Γεώργιος Πενέλης και ο αντιπρόεδρος της 
μόνιμης Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανι-
κών για το Επαγγελματικό Θεσμικό Περιβάλλον, Άρης Χατζηδάκης.
Σε χαιρετισμό του ο πρόεδρος τους ΣΠΟΛΜΗΚ, Στέλιος Αχνιώτης, 
ανάφερε ότι το θέμα των ευθυνών των μηχανικών επιλέγηκε επειδή 
εμπεριέχεται στον πυρήνα των καθημερινών δραστηριοτήτων κάθε 
μηχανικού και, κατά κανόνα, δεν διδάσκεται συγκροτημένα, «αφήνε-
ται θα έλεγα στον κάθε μηχανικό να το αντιληφθεί στην πορεία. Δυ-
στυχώς, υπάρχουν φορές που το αντιλαμβάνεται κανείς όταν πια εί-
ναι αργά». «Κύριο μέλημά μας ως Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών», 
τόνισε ο κ. Αχνιώτης, «είναι οι συνάδελφοι μηχανικοί και ιδιαίτερα 
οι νεώτεροι και οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας να εξοπλι-
στούν με εκείνα τα εφόδια ώστε να αποφύγουν κακοτοπιές και να 
διαχειριστούν αποτελεσματικά και με επάρκεια τους κινδύνους που 
υπάρχουν».
Ο υπουργός Εσωτερικών στο χαιρετισμό του ανέφερε ότι στην κυ-
βέρνηση και στο υπουργείο του αντιμετωπίζουν τα θέματα που αφο-
ρούν τον τομέα της ανάπτυξης, ως ζητήματα ύψιστης προτεραιότη-
τας και σοβαρότητας. «Η σημασία του τομέα των κατασκευών και οι-
κοδομών», τόνισε ο κ. Συλικιώτης, «αναδεικνύεται σήμερα με ιδιαί-
τερα έντονο τρόπο, λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν αναφορι-
κά με τις μεσοπρόθεσμες εξελίξεις της παγκόσμιας χρηματοοικονο-
μικής κρίσης και τις συνέπειες της για την οικονομία της Κύπρου». 
Ο υπουργός είπε επίσης ότι αυτή την περίοδο το υπουργείο του 
επεξεργάζεται ρυθμίσεις αναφορικά με την αποφόρτωση των Σχε-
δίων Ανάπτυξης από πρόνοιες κανονιστικής φύσης, που δημιουρ-
γούν αχρείαστα σημαντικές δυσχέρειες στην άσκηση πολεοδομικού 
ελέγχου της ανάπτυξης, τις επικαλύψεις μεταξύ της Πολεοδομικής 
και της Οικοδομικής Νομοθεσίας και την αποτροπή της επανάληψης 
ελέγχων και την ενιαιοποίηση όλων των εντύπων που χρησιμοποι-
ούνται από τις Πολεοδομικές και τις Οικοδομικές Αρχές. Ο κ. Συλι-
κιώτης στο χαιρετισμό του ανακοίνωσε , μεταξύ άλλων, ότι η εργα-
σία που γίνεται για την τροποποίηση των Τοπικών Σχεδίων Λευκωσί-
ας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Αθηένου και Δερύνειας, του κειμέ-
νου της Δήλωσης Πολιτικής και του συνόλου των Πολεοδομικών Ζω-
νών των Κοινοτήτων της υπαίθρου, πρόκειται να ολοκληρωθεί περί 
το τέλος του 2010.
Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ στην ομιλία του σημείωσε ότι για τους μηχα-
νικούς η ευθύνη είναι πιο αναβαθμισμένη, καθώς ο ρόλος τους σχε-
τίζεται τις πλείστες φορές με την ασφάλεια του κοινού, ενώ σε άλλες 
αναλαμβάνουν το ρόλο του σύμβουλου για τη βέλτιστη διαχείριση 
των οικονομιών του απλού. «Ο ρόλος του Επιμελητηρίου στο θέμα 
«ευθύνη των μηχανικών» είναι κεντρικός και ουσιαστικός», είπε ο κ. 
Ευθυβούλου. «Αναρίθμητες οι φορές», πρόσθεσε, «που απαιτήσαμε 
να τεθούν πλαίσια για την άσκηση του επαγγέλματος (π.χ θεσμοθέ-
τηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για σκοπούς άδειας οικοδο-

Ο υπουργός Εσωτερικών κατά
το χαιρετισμό του στην Ημερίδα.

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Χρίστος 
Ευθυβούλου, στο χαιρετισμό
του ανέφερε ότι για τους μηχανικούς 
η ευθύνη είναι πιο αναβαθμισμένη, 
καθώς ο ρόλος τους σχετίζεται
τις πλείστες φορές με την ασφάλεια 
του κοινού.

μής ή Κανονισμοί Όρων Ανάθε-
σης και Αμοιβών). Κάποιες ειση-
γήσεις μας υλοποιήθηκαν και 
κάποιες δυστυχώς παρέμειναν 
στα συρτάρια των αρμοδίων. Εισηγηθήκαμε και δουλέψαμε για την 
απλοποίηση των διαδικασιών που διέπουν την άσκηση του επαγ-
γέλματος στα πλαίσια των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών και 
εγκρίσεων κοκ».
Ο καθηγητής Δημήτριος Βαμβάτσικος, του τμήματος Πολιτικών Μη-
χανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
είπε, μεταξύ άλλων, ότι «η ασφάλεια των έργων μηχανικού είναι μια 
συνεχής πάλη με την αβέβαιη φύση, τις νέες και συχνά αδοκίμαστες 
μεθόδους ανάλυσης, τα καινούργια ή παλαιότερα και διαβρωμένα 
υλικά, αλλά και τις απαιτήσεις της κοινωνίας και των διαφορετικών 
αναγκών των χρηστών σε ασφάλεια. Η πολυπλοκότητα του προβλή-
ματος μπορεί να κατανοηθεί από το δίλημμα αγοράς ενός αυτοκι-
νήτου επί επιστημονικής βάσης, όπου ένα μεγαλύτερο και ασφαλέ-
στερο αμάξι αξίζει υπερδιπλάσια χρήματα από ένα απλούστερο και 
φθηνότερο».
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14η Οκτωβρίου: Παγκοσμία Ημέρα Προτύπων 2009

Αντιμετωπίζοντας τις κλιματικές αλλαγές μέσω των Προτύπων

Ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με 
μια πολύ σημαντική πρόκληση. Οι 
αυξανόμενες εκπομπές των αερί-

ων θερμοκηπίου αυξάνουν τη μέση θερμο-
κρασία της γης με αποτέλεσμα να αναμένο-
νται δραματικές κλιματικές αλλαγές. Η γενι-
κή επιστημονική άποψη που επικρατεί, προ-
βλέπει τη δημιουργία αναπτυξιακών, οικο-
νομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
προβλημάτων στον πλανήτη μας.
Ειδικοί στη διαχείριση κλιματικών αλλαγών 
προτείνουν σειρά από πρακτικές λύσεις για 
αντιμετώπιση τους. Μια από αυτές τις λύ-
σεις που προτείνεται είναι η δημιουργία τε-
χνικών προδιαγραφών (Πρότυπα) οι οποίες 
ετοιμάζονται και εκδίδονται από τους διε-
θνείς οργανισμούς τυποποίησης: τη Διεθνή 
Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC), τη Διεθνή 
Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) και το Διεθνή 
Οργανισμό Τυποποίησης (ISO).
Σε έκθεση της η οποία εκδόθηκε το 2007, η 
συσταθείσα Διακυβερνητική Ομάδα για τις 
Κλιματικές Αλλαγές (IPCC), παραθέτει τεχνι-
κές προδιαγραφές (Πρότυπα), όμοιες με αυ-
τές που εκδίδονται από την IEC, την ITU και 
τον ISO ως εργαλεία μετριασμού των κλι-
ματικών αλλαγών στο συγκεκριμένο χρονι-
κό σημείο. Ένα τέτοιο εργαλείο προσφέρει 
τη δυνατότητα μείωσης των επιπτώσεων σε 
μελλοντικό χρόνο μέσω των νέων τεχνολο-
γιών οι οποίες αναπτύσσονται.
Οι τρεις διεθνείς οργανισμοί συντονίζουν τις 
εργασίες τους με τρόπο ώστε να εγγυώνται 
ότι οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και η κοι-
νωνία εφοδιάζονται με τα κατάλληλα εργα-
λεία τα οποία χρησιμεύουν στην αντιμετώ-
πιση των παγκόσμιων κλιματικών αλλαγών. 
Επιπρόσθετα, στηρίζουν τη μείωση των εκ-
πομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω της αύ-
ξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και 
της αειφόρου ανάπτυξης.
 Τα πρότυπα τα οποία εκδίδονται από τους 
τρεις οργανισμούς αφορούν όλους τους 
αναφερθέντες στην έκθεση της Διακυβερ-
νητικής Ομάδας για τις Κλιματικές Αλλα-
γές (IPCC), τομείς. Συγκεκριμένα, στην έκ-
θεση γίνεται αναφορά σε τεχνολογίες με-
τριασμού, πολιτικές και μετρήσεις, περιορι-
σμούς και δυνατότητες, συμπεριλαμβανο-
μένων τομέων όπως οι μεταφορές, οι κτηρι-
ακές εγκαταστάσεις, η ενέργεια, η γεωργία, 
η δασοκομία και η διαχείριση αποβλήτων. 
 Η IEC, η ITU και ο ISO προσφέρουν ένα σύ-
στημα τυποποίησης στο οποίο περιλαμβά-
νονται πρότυπα για τους ακόλουθους τομείς 
ως προς την αντιμετώπιση των κλιματολογι-
κών αλλαγών: 
• Ρύθμιση και μέτρηση των εκπομπών αερί-
ων θερμοκηπίου 
• Μέτρηση του άνθρακα που περιέχεται σε 
προϊόντα 
• Σχεδιασμός και κατασκευή ενεργειακά 

αποδοτικών σπιτιών και εργασιακών χώ-
ρων 
• Προώθηση καλών πρακτικών αναφορι-
κά με την περιβαλλοντική και ενεργειακή 
διαχείριση και σχεδιασμό 
• Εξάπλωση καινοτόμων τεχνολογιών που 
συμβάλλουν στη μείωση των επιπτώσεων 
από τις κλιματικές αλλαγές 
• Δημιουργία νέων τεχνολογιών και υπηρε-
σιών για την ενεργειακή αποδοτικότητα
Νομοθέτες, βιομήχανοι και απλοί πολίτες 
έχουν τη δυνατότητα, μέσω των διεθνών 
προτύπων, να χρησιμοποιούν κοινά εργα-
λεία και να εργάζονται από κοινού με στό-
χο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
κλιματικών αλλαγών. Επιπρόσθετα, οι τρεις 
προαναφερόμενοι συνεργαζόμενοι διεθνείς 
οργανισμοί, μέσα από το ολοκληρωμένο 
σύστημα τυποποίησης που λειτουργούν, 
δίδουν τη δυνατότητα στα έθνη καθώς και 
στον ιδιωτικό τομέα να συνεργαστούν από 
κοινού με σκοπό να τεθούν οι άμεσες προ-
τεραιότητες για την αντιμετώπιση των κλι-
ματικών αλλαγών στο προσεχές μέλλον. Συ-
γκεκριμένα, προσφέρουν πρακτικές λύσεις 
οι οποίες δύναται να χρησιμοποιηθούν σε 
οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία, όπως ορίζει 

Νομοθέτες, βιομήχανοι 
και απλοί πολίτες έχουν 

τη δυνατότητα, μέσω 
των διεθνών προτύπων, 
να χρησιμοποιούν κοινά 

εργαλεία και να εργάζονται 
από κοινού

Tackling climate change through standards

World Standards Day 
14 October 2009

το Πρωτόκολλο του Κιότο (Kyoto Protocol).
Τα διεθνή πρότυπα που εκδίδουν η IEC, η 
ITU και ο ISO δίνουν στις κυβερνήσεις και 
στο βιομηχανικό τομέα ανά το παγκόσμιο 
τις καλύτερες πρακτικές στις οποίες μπο-
ρεί να γίνει αναφορά έτσι που να υποβοη-
θηθεί με τον καλύτερο τρόπο η λήψη απο-
φάσεων για αντιμετώπιση των δραματικών 
κλιματικών αλλαγών. Οι εν λόγω οργανισμοί 
σε συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανι-
σμούς συνεργάζονται στενά ούτως ώστε 
στο επερχόμενο Συνέδριο των Ηνωμένων 
Εθνών για τις Κλιματικές Αλλαγές στις 7-18 
Δεκεμβρίου, 2009 στην Κοπεγχάγη της Δα-
νίας, οι συμμετέχοντες να τύχουν πλήρους 
ενημέρωσης των πρακτικών λύσεων που τί-
θενται στη διάθεση τους μέσω των διεθνών 
προτύπων για αντιμετώπιση των κλιματολο-
γικών απειλών.

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
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διεθνή

Ο «σωτήρας» της Βαρκελώνης πάει Ελλάδα 

Josep Acebillo: O αρχιτέκτονας του Πρωθυπουργού

Ο διάσημος ισπανός αρχιτέκτονας Josep Anton Acebillo 

θεωρείται ως ο «σωτήρας» της Βαρκελώνης αφού κατά 

τη δεκαετία του ’80 κατάφερε να την μετατρέψει σε μία 

από τις πιο ζωντανές πόλεις της Ευρώπης. 

Πρόσφατα ο Acebillo κλήθηκε από τη νέα ελληνική κυβέρνηση να 
συμβάλει, με τις ιδέες και την εμπειρία του, στην ανάπλαση της Ηλεί-
ας και στην αξιοποίηση των ολυμπιακών έργων ώστε η Αθήνα να αλ-
λάξει πρόσωπο! Στις 12 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός Γιώργος Πα-
πανδρέου μαζί με τον Josep Anton Acebillo επισκέφθηκαν τις Ολυ-
μπιακές εγκαταστάσεις στο Ελληνικό, το Φάληρο καθώς και το Αττι-
κό Άλσος. Ο Acebillo, θέλησε να αποποιηθεί τον ρόλο του «θαυμα-
τοποιού» και του «σωτήρα». «Πολλοί πιστεύουν ότι είμαι εδώ, γιατί 
ίσως είναι δυνατό να εφαρμοστεί η εμπειρία μου της Βαρκελώνης. 
Δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί», είπε, υπογραμμίζοντας ότι οι λύ-
σεις για τις ελληνικές πόλεις πρέπει να βρεθούν από «Έλληνες, που 
έχουν πλήρη γνώση της χώρας τους».
Πριν τη δεκαετία του ‘80, η Βαρκελώνη θεωρείτο ως μια προβλημα-
τική πόλη με πολεοδομικό χάος. Εκείνη την περίοδο, ο Josep Anton 
Acebillo στα 35 του χρόνια ανέλαβε τη Διεύθυνση Πολεοδομίας της 
καταλανικής πρωτεύουσας. Έργο του θα ήταν η εκτέλεση ενός μα-
κροσκελούς, ιδιαίτερα δύσκολου πλάνου για τη μεταμόρφωση της 
Βαρκελώνης. 
Από το 1989 ως το 1994, ο Acebillo ανέλαβε διευθυντής του Ινστι-
τούτου Αστικής Ανάπτυξης της πόλης, ακριβώς την περίοδο του οι-
κοδομικού οργασμού εξαιτίας των Ολυμπιακών Αγώνων του 1992. 
Έδιωξε τις λιμενικές εγκαταστάσεις από το κέντρο της πόλης, δρό-
μοι και σιδηροδρομικές γραμμές υπογειοποιήθηκαν και το πρόσω-
πο της πόλης άλλαξε. Η θεωρεία του Acebillo στο να δίδονται με-
γάλοι συντελεστές για καθ’ ύψος δόμηση πέτυχε την αποδέσμευση 
ελεύθερου χώρου για τους πολίτες. Μερικές από τις διαρθρωτικές 
του αλλαγές ήταν η μετεγκατάσταση των ναυπηγείων από τη Μπαρ-
σελονέτα, όπου στη συνέχεια διαμορφώθηκε η διάσημη πλαζ, η κα-
τασκευή του τούνελ του Μοντσούικ, του Πασέο Πικάσο, του Πασέο 

ντε Κολόν, η διάνοιξη του νότιου τμήματος της λεωφόρου Διαγονάλ, 
που την οδήγησε στη θάλασσα και πολλά άλλα. 
Από το 1994 και μετά τοποθετήθηκε στην θέση του διευθυντή της 
Μητροπολιτικής Αντιπροσωπείας Αστικής Ανάπτυξης και Υποδο-
μών της Βαρκελώνης και από το 1999 διετέλεσε επικεφαλής αρχιτέ-
κτονας της πόλης της καταλανικής πρωτεύουσας. Τότε έλαβε και μία 
εξαιρετική τιμή από το Βασιλικό Ινστιτούτο Βρετανών Αρχιτεκτόνων 
(RIBA) στο Λονδίνο και απονεμήθηκε το χρυσό μετάλλιο, όχι σε πρό-
σωπο, αλλά σε μέρος, την πόλη της Βαρκελώνης. Ο Acebillo ήταν 
ένας από τους παραλήπτες του βραβείου, ενώ παράλληλα έτυχε τι-
μητικής συμμετοχής στο RIBA.
Ένα από τα τελευταία σχέδια του Acebillo είναι το διάσημο «@22», 
μια εκτεταμένη πολεοδομική επέμβαση και ένα σημαντικό κοινω-
νικοοικονομικό πείραμα στις γειτονιές του Πόμπλε Νόου και του 
Μπεσός, όπου βρίσκονταν κάποτε τα κλωστήρια και οι βιοτεχνίες, 
που παρήκμασαν στον χρόνο. Αναπλάθονται και αναζωογονούνται 
115 οικοδομικά τετράγωνα, όπου τα παλιά βιομηχανικά κτίρια  συ-
γκατοικούν πλέον με ουρανοξύστες και βιοκλιματικές εγκαταστά-
σεις. Μεγάλες επιχειρήσεις, σχολές, ακαδημί-
ες και χώροι κατοικίας συνυπάρχουν αρ-
μονικά, συγκροτώντας το πρώτο cluster 
της οικονομίας της γνώσης. Στην απόλη-
ξη του @22, δίπλα στους ουρανοξύστες 
και στη θάλασσα, βρίσκεται το διάσημο 
«Φόρουμ», το βιοκλιματικό εκθεσιακό κέ-
ντρο, πολλαπλών χρήσεων, που σηματο-
δότησε τη νέα εποχή της Βαρκελώνης, και 
το οποίο δίχως την επιμονή του Acebillo δεν 
θα είχε δημιουργηθεί. 
Παράλληλα με τα καθήκοντά του 
στη Βαρκελώνη και την ακαδημα-
ϊκή πορεία του, μιας και διδάσκει 
στην Ακαδημία Αρχιτεκτονικής 
του Πανεπιστημίου του Μεντρί-
ζιο στην Ελβετία, ο Acebillo έχει 
ιδρύσει αρχιτεκτονικό γραφείο 
στην Ελβετία, μέσω του οποίου 
επιδιώκει τη μεταφορά της τε-
χνογνωσίας του σε άλλες πόλεις 
του κόσμου.

Η θεωρεία του Acebillo στο να δίδονται 
μεγάλοι συντελεστές για καθ’ ύψος δόμηση 
πέτυχε την αποδέσμευση ελεύθερου χώρου

για τους πολίτες της Βαρκελώνης

Πριν τη δεκαετία του ‘80, η Βαρκελώνη ήταν μια πόλη με πολεοδομικό 
χάος, σήμερα όμως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως ένα ανοικτό 
μουσείο αρχιτεκτονικής.
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Π
αραδόθηκε στα μέσα Οκτωβρίου το κτίριο του δημαρχείου Θεσσαλονίκης, κάτι 
που σηματοδοτεί για την πόλη μια ιστορική στιγμή: η πόλη αποκτά το δικό της 
δημαρχιακό μέγαρο, 20 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του, 100, 

σχεδόν, χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης και 140 από την ίδρυση του δήμου 
Θεσσαλονίκης! Το κτιριακό συγκρότημα φέρει την υπογραφή ομάδας υπό τον καθηγητή 
του ΕΜΠ Τάσου Μπίρη. 
Περισσότερες από οκτώ μετακομίσεις γνώρισε, από το 1869 οπότε ιδρύθηκε, ο δήμος 
Θεσσαλονίκης. Σ’ ένα διώροφο κτίριο πίσω από το τέμενος Χαμζά Μπέη (Αλκαζάρ) στην 
οδό Δημαρχίας (Belediye) -σημερινή Ίωνος Δραγούμη- καταγράφεται η πρώτη του έδρα, 
τέλη του 19ου αιώνα. Η φωτιά του 1917 αποτέφρωσε ολοσχερώς το κτίριο και κατέστρεψε 
το πολύτιμο αρχείο της πόλης και υλικό από τις υπηρεσίες Μέτρων και Σταθμών, τις 
αποθήκες για τον πετρελαιοφωτισμό και σημαιοστολισμό των οδών. Έκτοτε άρχισε η 
περιπλάνησή του.
Το 1950 ξεκίνησε διαδικασία για ανέγερσή του στην Αρχαία Αγορά, αλλά ματαιώθηκε μετά 
την ανακάλυψη αρχαίων ευρημάτων.
Το 1958 ο δήμος μετακόμισε στο κτίριο Καραβάν - Σαράι -Βενιζέλου- όπου παρέμεινε ως 
πρόσφατα. Δύο χρόνια αργότερα άρχισαν οι διεργασίες για την ανεύρεση νέου χώρου. 
Χωροταξική μελέτη για τη Θεσσαλονίκη, που είχε εκπονηθεί από την ομάδα του καθηγητή 
Γιάννη Τριανταφυλλίδη το 1962, εισηγούνταν τη δημιουργία διοικητικού και πνευματικού 
κέντρου στην περιοχή ανάμεσα στον Λευκό Πύργο, τα κοιμητήρια Ευαγγελιστρίας, το ΑΠΘ 
και Γ΄ Σώμα Στρατού. Η χωροθέτησή του έγινε το 1976 από την κυβέρνηση Κ. Καραμανλή. 
Το 1986 προκηρύχθηκε πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Η κατασκευή του έργου 
(κόστους €55.000.000) ξεκίνησε το 2006 σε οικόπεδο 14.588 τ.μ. Αποτελεί ένα σύμπλεγμα 
τεσσάρων βιοκλιματικών κτιρίων (14.587,27 τ.μ.) με υπόγειους χώρους στάθμευσης 1.000 
θέσεων 30.000 τ.μ. και υδάτινες επιφάνειες 550 τ.μ. Η εγκατάσταση των υπηρεσιών του θα 
γίνει σταδιακά και αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους.

διεθνή

Η Θεσσαλονίκη απέκτησε δημαρχείο 
H κρίση έφαγε
τον Θερμοπυρηνικό

Η θεμελίωση του ITER (Διεθνής Πειρα-
ματικός Θερμοπυρηνικός Αντιδρα-

στήρας), ενός γιγάντιου πειράματος για 
την παραγωγή ανεξάντλητης, καθαρής 
ενέργειας, αναβάλλεται από φέτος για την 
άνοιξη του 2010, καθώς η ΕΕ και οι εταίροι 
της αναζητούν νέα κονδύλια. 
Πρόσφατη αναθεώρηση του προγράμμα-
τος διπλασίασε τον προϋπολογισμό που 
είχε καταρτιστεί το 2006, σύμφωνα με τον 
οποίο ο ITER θα κόστιζε €5 δισ. για να κα-
τασκευαστεί και ακόμα €5 δισ. για να λει-
τουργήσει σε μια περίοδο 20 ετών.  Το βά-
ρος πέφτει τώρα κυρίως στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η οποία είναι μακράν ο μεγαλύτε-
ρος χρηματοδότης, καλύπτοντας το 45% 
του κόστους κατασκευής του αντιδραστή-
ρα στο Κανταράς της νότιας Γαλλίας. Στο 
πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης οι ΗΠΑ, 
η Ιαπωνία, η Νότιος Κορέα, η Κίνα, η Ινδία 
και η Ρωσία.
Οι εργασίες θεμελίωσης προγραμματίζο-
νταν να ξεκινήσουν φέτος το φθινόπωρο, 
δεν μπορούν όμως να ξεκινήσουν πριν οι 
27 χώρες-μέλη της ΕΕ, συν την Ελβετία, 
βρουν τρόπο να καλύψουν το επιπλέον 
κόστος. Μια λύση θα ήταν να καλυφθεί το 
επιπλέον κόστος με δάνειο από την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία είχε 
εγκρίνει δάνειο €300 εκατ. και για το Με-
γάλο Επιταχυντή Αδρονίων του CERN. Αν 
τα σημερινά χρονοδιαγράμματα τηρη-
θούν, η κατασκευή του ITER θα ολοκλη-
ρωθεί το 2018.

Νόμπελ στις… οπτικές ίνες και τους ημιαγωγούς 

Τ ο βραβείο Νόμπελ Φυσικής 
2009 απενεμήθη φέτος στον 

Αμερικανο-βρετανό Τσαρλς Κάο 
για τις εργασίες του πάνω στις 
οπτικές ίνες καθώς επίσης στον 
Αμερικανο-καναδό Γουίλαρντ 
Μπόιλ και τον Αμερικανό Τζορτζ 
Σμιθ για τις έρευνές τους στον 
τομέα των ημιαγωγών.
Το βραβείο απονεμήθηκε στον 
Κάο για την πρόοδο που επέφερε στον τομέα της διάδοσης του φωτός μέσω των ινών για 
την οπτική επικοινωνία και στους Μπόιλ και Σμιθ για την ανακάλυψη ενός ημιαγωγικού 
κυκλώματος εικόνων, του συλλέκτη CCD».
Ο Κάο που έχει γεννηθεί στη Σαγκάη, κέρδισε το μισό βραβείο. Το άλλο μισό μοιράζονται 
οι Μπόιλ και Σμιθ. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10 εκατομμυρίων 
σουηδικών κορωνών.

Ο Τσαρλς Κάο, ο Γουίλαρντ Μπόιλ και ο Τζορτζ Σμιθ.

Περιστρεφόμενο ξενοδοχείο

Ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο που 
μπορεί να περιστρέφεται και να προ-

σφέρει διαφορετική θέα το πρωί και το 
βράδυ, κατασκευάζεται στην Κροατία. Το 
έργο, το οποίο θα ολοκληρωθεί σε δυόμι-
σι χρόνια, σχεδιάστηκε από την εταιρεία 
RHE Studio με έδρα το Λονδίνο.
Η ιδέα προέκυψε ώστε να μπορούν όλοι 
οι επισκέπτες του ξενοδοχείου, στο νησί 
Solta, να έχουν θέα στη θάλασσα και ήταν 
μια έμπνευση βασισμένη στις γνώσεις μη-
χανικής από τα ναυπηγεία που υπάρχουν 
στη κοντινή πόλη Split.
Το τριώροφο περιστρεφόμενο τμήμα του 
ξενοδοχείου, το οποίο έχει 50 σουίτες και 
βασίζεται σε ένα περιστρεφόμενο δίσκο 
που βρίσκεται στη μέση μιας τεχνητής λί-
μνης θα μπορεί να περιστρέφεται 1,3 φο-
ρές την ημέρα.
Η κυρίως κατασκευή, η οποία θα έχει διά-
μετρο 22 μέτρα, θα μένει σταθερή και θα 
περιλαμβάνει το χώρο υποδοχής.
Ο αρχιτέκτονας, Richard Hywel Evans, που 
ειδικεύεται στον σχεδιασμό θερέτρων δι-
ακοπών, εξήγησε πως η κίνηση του περι-
στρεφόμενου τομέα θα είναι τόσο αργή 
ώστε οι επισκέπτες δεν θα μπορούν να 
νιώσουν την κίνηση.
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Ο υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, Νίκος Νικολαΐδης, ενημέ-
ρωσε το ΕΤΕΚ σχετικά με την πρόοδο των δημοσίων έργων, 

κατά τη διάρκεια συνάντησης που έγινε στο υπουργείο στις 2 Οκτω-
βρίου 2009. Στη συνάντηση συζητήθηκαν και άλλα θέματα που 
αφορούν το Επιμελητήριο.
Ο κ. Νικολαΐδης ανέφερε ότι, παρά τις συνέπειες της οικονομικής 
κρίσης, το κράτος προχωρά στην υλοποίηση των έργων, αφού αυτά 
πρώτα αξιολογηθούν, με γνώμονα το όφελος των 
πολιτών και λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιοοικο-
νομικές δυνατότητες. 
Σημείωσε ως γενικό κανόνα ότι κανένα έργο δεν 
πρόκειται να ακυρωθεί και ότι θα δοθεί βαθμός 
προτεραιότητας σε κάθε έργο για αποφυγή του κα-
τακερματισμού των πόρων του κράτους μέσω της 
παράλληλης υλοποίησης πολυάριθμων έργων, κάτι 
που θα καθιστούσε την παρακολούθηση και τον 
συντονισμό τους προβληματικά. «Στόχος», ανέφε-
ρε, «είναι η επιτάχυνση του χρόνου υλοποίησης των 
έργων που είναι σε εξέλιξη ώστε να προχωρήσει ο 
σχεδιασμός και στην υλοποίηση των υπολοίπων».
Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ ευχαρίστησε τον υπουργό 
για την ενημέρωση και ζήτησε περαιτέρω πληρο-
φορίες σε σχέση με τα μεγάλα δημόσια έργα και τον προγραμμα-
τισμό υλοποίησης τους αφού η δημόσια συζήτηση που γίνεται θε-
ωρείται ότι έχει προκαλέσει σύγχυση. Ο υπουργός ενημέρωσε ειδι-
κά για τα έργα που αφορούν το κτίριο της Βουλής, την ανάπλαση 
του παλιού ΓΣΠ και του χώρου της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης κα-
θώς επίσης και για το Μέγαρο Πολιτισμού όπου ο ρόλος του Υπουρ-
γείου είναι συμβουλευτικός. Επίσης ενημέρωσε το ΕΤΕΚ για το σχε-
διασμό σε σχέση με το δρόμο Πάφου- Πόλης και γενικότερα το αστι-
κό οδικό δίκτυο και αυτό της υπαίθρου, ενώ εξ’ αφορμής της συζή-
τησης για τα οδικά έργα ενημέρωσε το Επιμελητήριο και για τις κρί-
σιμες εξελίξεις που αναμένονται στο θέμα των δημοσίων συγκοινω-
νιών μέχρι το τέλος του έτους.
Οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ τόνισαν ότι θα πρέπει, εκεί όπου υπάρχει 
δυνατότητα, να αξιοποιείται και στα τεχνικά έργα η διαδικασία του 
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, πρόταση με την οποία συμφώνησε ο 

υπουργός και ενδεικτικά ανέφερε περιπτώσεις κυκλοφοριακών κόμ-
βων, όπου η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.

Αμοιβές
Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ εξέφρασε την ανησυχία των μελών του Επιμε-
λητηρίου για τις προκηρύξεις δημοσίων έργων με όρους αμοιβών 
εξευτελιστικά χαμηλούς για τους μελετητές και επεσήμανε τους κιν-

δύνους που πηγάζουν από αυτό για την ποιότητα 
των έργων που θα υλοποιηθούν.  Ιδιαίτερα όσον 
αφορά τις αμοιβές για Δημόσια Έργα επισημάν-
θηκε για την καθυστέρηση αξιοποίησης των όσων 
έχουν συμφωνηθεί αφού ενώ είχε συμφωνηθεί ότι 
τα ενημερωμένα έγγραφα θα είχαν δημοσιευτεί/ 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστη-
ρίου κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ακόμη με αποτέλε-
σμα να παρατηρούνται μεγάλα προβλήματα τόσο 
σε σχέση με τα ποσοστά αμοιβών που καθορίζο-
νται όσο και σε σχέση με τα ποσά επί των οποίων 
αυτά υπολογίζονται.
Το ETEK επεσήμανε ότι συχνά τα προβλήματα που 
δημιουργούνται από τις απαράδεκτα χαμηλές 
πρόνοιες για τις αμοιβές επιδεινώνονται περαιτέ-

ρω από άλλες πρόνοιες όπως είναι για παράδειγμα η επιβάρυνση 
των μελετητών με το κόστος ασφάλισης για επαγγελματική ευθύνη 
που περιλαμβάνεται συχνά σε σχετικούς όρους εγγράφων που αφο-
ρούν δημόσια έργα και συνεπακόλουθα θα πρέπει εάν κατά τον κα-
θορισμό της αμοιβής δεν συνυπολογίστηκε αυτό το κόστος, τότε να 
το επωμίζεται η αναθέτουσα αρχή.

Νόμος ΕΤΕΚ 
Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ ζήτησε από τον υπουργό όπως επισπευθεί η 
προώθηση των νομοσχεδίων για τροποποίηση της περί ΕΤΕΚ Νομο-
θεσίας που βρίσκονται στο Υπουργείο και ιδιαίτερα τα νομοσχέδια 
που αφορούν τη δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος από εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης και απαλλαγής των δημοσίων υπαλλήλων 
που είναι μέλη αιρετών σωμάτων του Επιμελητηρίου από την απαί-
τηση εξασφάλισης σχετικής άδειας. 

Νίκος Νικολαΐδης: Κανένα έργο δεν πρόκειται να ακυρωθεί

Συνάντηση υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων με ΕΤΕΚ

Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων Μηχανικών

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού (ΑνΑΔ) και το Κέντρο Πα-
ραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) με 

τη βοήθεια του Επιστημονικού Τεχνικού Επι-
μελητηρίου Κύπρου έχουν εντάξει στα έκτα-
κτα προγράμματα επιμόρφωσης ανέργων 
σχέδιο επιμόρφωσης το οποίο αφορά και 
απευθύνεται σε άνεργους μηχανικούς. Το 
σχέδιο ονομάζεται «Το νομοθετικό πλαίσιο 
που ρυθμίζει τον τομέα των κατασκευών και 
την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανι-
κού» είναι 50ώρης διάρκειας και θα υλοποι-
ηθεί κατά την περίοδο 23 Νοεμβρίου μέχρι 
4 Δεκεμβρίου στις εγκαταστάσεις του ΚΕΠΑ. 
Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή 
σημαντικών γνώσεων για τη νομοθεσία και 
κανονισμούς που ρυθμίζουν τον τομέα των 
κατασκευών και την άσκηση του επαγγέλ-
ματος του μηχανικού στον τομέα αυτό. 
Δικαιούχοι για να παρακολουθήσουν το 

πρόγραμμα είναι άνεργοι πτυχιούχοι μηχα-
νικοί στους κλάδους της αρχιτεκτονικής, πο-
λιτικής μηχανικής, μηχανολογικής μηχανι-
κής και ηλεκτρολογικής μηχανικής που ενδι-
αφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον το-
μέα των Κατασκευών.
Στους συμμετέχοντες στα προγράμματα 
θα παρέχεται επίδομα κατάρτισης από την 
ΑνΑΔ και Πιστοποιητικό Κατάρτισης. 

Αναλυτικό πρόγραμμα 
Κωδικοποίηση και ανάλυση της βασικής πο-
λεοδομικής και οικοδομικής νομοθεσίας, ο 
ρόλος και οι  υποχρεώσεις του μελετητή ή 
και επιβλέποντα μηχανικού στα οικοδομι-
κά έργα, στατικές μελέτες και χρήση των ευ-
ρωκωδίκων στην Κύπρο, βασικές αρχές που 
διέπουν τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκατα-
στάσεις στις οικοδομές, βασικές αρχές σχε-
διασμού κτιρίων για πυρασφάλεια και ασφά-

λεια χρήσης από Άτομα με Αναπηρία, ασφά-
λεια και υγεία στο εργοτάξιο και στις κατα-
σκευές, τα τεχνικά πρότυπα και η υποχρεω-
τική σήμανση CE για τα δομικά υλικά, εκπό-
νηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσε-
ων, ο Κανονισμός Δεοντολογίας του ΕΤΕΚ, 
οι τρέχουσες εξελίξεις στα θέματα ενέργει-
ας (Στόχοι και Οδηγίες ΕΕ), η εφαρμογή του 
κανονισμού θερμομόνωσης και της νομοθε-
σίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρί-
ων στις οικοδομές.

Πληροφορίες από το ΕΤΕΚ, την ΑνΑΔ

ή το ΚΕΠΑ. 
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Τ ο Επιστημονικό Τεχνικό 
Επιμελητήριο Κύπρου, στα πλαίσια 

της αναβάθμισης των υπηρεσιών 
που προσφέρει και με γνώμονα την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του 
δίνει τη δυνατότητα πληρωμής μέσω 
του JCCSmart των τελών συνδρομής 
και άδειας άσκησης επαγγέλματος 
από το διαδίκτυο εύκολα, γρήγορα 
και ασφαλισμένα. Το μόνο που έχει να 
κάνει κάποιος είναι να επισκεφθεί την 
ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου και να 
επιλέξει το «ETEK Online Payments» 
ή την ιστοσελίδα της JCCSmart 
(www.jccsmart.com, Πληρωμές 
Λογαριασμών/Τελών, Επαγγελματικά 
Σώματα). Περαιτέρω, για αποφυγή 
τυχόν ταλαιπωρίας και την εξάλειψη 
του φαινομένου των αδιευκρίνιστων 
πληρωμών το ΕΤΕΚ υπενθυμίζει τη 
διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν 
οι ενδιαφερόμενοι για την εξόφληση 
οφειλών μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων : 
1. Συμπλήρωση των υποχρεωτικών 
πεδίων που βρίσκονται στο κάτω 
μέρος του τιμολογίου και αφορούν τα 
προσωπικά στοιχεία του μέλους 
2. Επιβεβαίωση ορθής καταχώρησης 
του αριθμού μητρώου μέλους ΕΤΕΚ 
από τον ταμία της τράπεζας 
3. Πληρωμή του οφειλομένου ποσού 
στον τραπεζικό λογαριασμό του 
Επιμελητηρίου και παράδοση του κάτω 
μέρους του τιμολογίου στον ταμία της 
τράπεζας.

Γρήγορα και ασφαλισμένα 

Πληρώστε μέσω 

JCCSmart τα τέλη 

συνδρομής

Ο δήμος Πόλης Χρυσοχούς (ΠΑΦ/1572/2007) κατέθεσε αίτηση για χορήγηση 
πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής 
της Πόλης Χρυσοχούς, για την ανέγερση δημοτικού σφαγείου στο τεμάχιο με  αρ. 

55, Φ/Σχ.26/60, στην Πόλη Χρυσοχούς, με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και 26(3) 
του Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(1)/99 και των Περί 
Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99) και των 
Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2005 
(Κ.Δ.Π. 120/2005).
Για το θέμα αυτό το ΕΤΕΚ ενημέρωσε τον πρόεδρο του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων 
ότι σύμφωνα με την παράγραφο 9 του Κώδικα για τη Διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης 
(Εντολή 1/2000):  
 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο θεωρεί ότι η προαναφερόμενη αίτηση:
(i) Εμπίπτει στο κριτήριο (ζ) πραγματοποίηση ειδικών στόχων, προγραμμάτων και έργων 
ανάπτυξης και επίλυση ειδικών προβλημάτων σε σχέση με την ανάπτυξη, του Κανονισμού 
19(1) [Κ.Δ.Π. 309/99].   
(ii) Δεν επηρεάζει ουσιωδώς τη γενική στρατηγική του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης, 
της Δήλωσης Πολιτικής της Πόλης Χρυσοχούς, λαμβανομένων υπόψη των θετικών 
θέσεων των αρμοδίων υπηρεσιών και του γεγονότος ότι δεν υπεβλήθησαν οποιεσδήποτε 
τεκμηριωμένες ενστάσεις από επηρεαζόμενους πολίτες.
 2. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων εισηγηθεί την έκδοση της 
Πολεοδομικής Άδειας, στους όρους της θα πρέπει να περιληφθούν και οι απαιτούμενοι 
κατάλληλοι όροι και περιορισμοί που εισηγούνται τα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες για 
την αναβάθμιση της ποιότητας της ίδιας της ανάπτυξης.  
 3. Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι η ανάπτυξη εξυπηρετεί κοινωφελή σκοπό και θεωρείται 
αναγκαία για την εξυπηρέτηση της περιοχής και της ευρύτερης περιοχής της Πάφου.  Ως 
εκ τούτου δεν θα πρέπει να επιβληθούν αντισταθμιστικά μέτρα [Κανονισμός 21 (2) (στ) των 
σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π.309/990)].
 4. Περαιτέρω, το Επιμελητήριο σημείωσε την καθυστέρηση από μέρους του δήμου 
Πόλης Χρυσοχούς για την υποβολή αίτησης για την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών.

Δημοτικό σφαγείο στην Πόλη Χρυσοχούς

Οι μελετητές κατά την άσκηση του 
επαγγέλματός τους έχουν ποινικές, 

αστικές και συμβατικές ευθύνες. Αυτό ση-
μειώνεται σε απαντητική επιστολή του 
ΕΤΕΚ προς πολιτικό μηχανικό μέλος του, ο 
οποίος ζήτησε σχετικές πληροφορίες.
Σύμφωνα με ό,τι αναφέρεται στην επιστο-
λή, το ποσοστό ευθύνης του μελετητή, σε 
ό,τι αφορά την ποινική και αστική ευθύνη, 
είναι θέμα που αποφασίζει το δικαστήριο 

επί πραγματικών γεγονότων. Επίσης, ση-
μειώνεται ότι η συμβατική ευθύνη βαρύ-
νει αυτόν που υπέγραψε τη σύμβαση με 
τον πελάτη. Η ποινική ευθύνη που σχετί-
ζεται με τη στατική μελέτη αφορά κυρίως 
αυτόν που την εκπόνησε και την υπέγρα-
ψε, δηλαδή το μελετητή.
Εξάλλου, για θέματα πνευματικών δικαιω-
μάτων, αν ο μελετητής εργοδοτείται από 
κάποιον οργανισμό και έχει αποζημιωθεί 

πλήρως από τον εργοδότη του για την εκ-
πόνηση στατικών μελετών, τότε δεν τίθε-
ται θέμα πνευματικών δικαιωμάτων. Είναι, 
όμως, δικαίωμα, του μελετητή, να εμφανί-
ζεται το όνομά του στην πινακίδα του έρ-
γου. Προτιμότερο είναι αυτός που εκπόνη-
σε τη μελέτη να είναι και ο επιβλέπων μη-
χανικός, όμως αυτός που σύναψε τη σύμ-
βαση με τον πελάτη δικαιούται να ορίσει 
κάποιον άλλο ως επιβλέπων μηχανικό.

Διευκρινίσεις επί νομικών θεμάτων

Ευθύνες μελετητών και πνευματικά δικαιώματα
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Σεμινάρια

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Χρίστος Ευ-
θυβούλου είχε, στις 14 Σεπτεμ-

βρίου 2009, συνάντηση με αντιπρο-
σωπεία της Προοδευτικής Κίνησης 
Φοιτητών.
Τα θέματα που συζητήθηκαν στην συ-
νάντηση, που έγινε στα γραφεία του 
ΕΤΕΚ, ήταν η αναγνώριση των προ-
γραμμάτων σπουδών στη Μηχανική 
Επιστήμη που απονέμονται από τα ιδι-
ωτικά πανεπιστήμια και διεξόδοι που 
δίνονται στους αποφοίτους ΑΤΕΙ για 
σκοπούς εγγραφής στο Επιμελητήριο.

Συνάντηση με φοιτητές

Εκτίμηση Επικινδυνότητας
> 2 και 3 Νοεμβρίου 2009, Λευκωσία

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρω-
ση για της πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Δι-
αχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγεί-
ας. Ειδικότερα θα γίνει ενημέρωση για την 
ετοιμασία και εφαρμογή της Μελέτης Εκτί-
μησης Επικινδυνότητας. Για το σκοπό αυτό 
το προσωπικό πρέπει να εκπαιδευτεί στις δι-
άφορες πτυχές της εκτίμησης του κινδύνου 
για εξοικείωση του με τους τρόπους εντοπι-
σμού και αντιμετώπισης του κινδύνου.

Εισηγητής: Ξένιος Αντωνίου

Μελέτη Ηλεκτρικής Εγκατάστασης 
με Βάση τους Κανονισμούς 16ης 
Έκδοσης
> Κάθε Τετάρτη από τις 11 Νοεμβρίου 

μέχρι 9 Δεκεμβρίου 2009, Λευκωσία

Σκοπός του είναι να καταστήσει ικανούς 
τους Συμβούλους Μηχανικούς, Επιθεωρη-
τές, Εργολάβους και άλλους Ηλεκτρολό-
γους, να εφαρμόζουν σωστά και αποτελε-
σματικά τις μεθόδους που είναι απαραίτη-
τες για τη σχεδίαση, την  κατασκευή και τη 
συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσε-
ων, όπως αυτές καθορίζονται στους Κανονι-
σμούς της 16ης Έκδοσης.

Εισηγητής: Νεόφυτος Νεοφύτου 

Τεχνικές Μετρήσεων και 
μεθοδολογία ενεργειακών 
επιθεωρήσεων
> 23  και 24 Οκτωβρίου 2009, Λευκωσία

Θα παρουσιαστούν οι  Τεχνικές Μετρήσε-
ων και η Μεθοδολογία Ενεργειακών Επιθε-
ωρήσεων με στοχο την εφαρμογη τους στα 
κτιρια ενόψει της έναρξης εφαρμογής της 
Οδηγίας 2002/91/ΕΚ στα υφιστάμενα κτίρια, 
αλλά και τις Οδηγίας 2006/32 για τις Ενεργει-
ακές Υπηρεσίες.

Εισηγητής: Άγις Μ. Παπαδόπουλος

Ενεργειακός Σχεδιασμός και 
Ποιότητα Αέρα στα κτίρια
> 13 Νοεμβρίου 2009, Λευκωσία

Θα παρουσιάσει: το πρόβλημα της ποιότη-
τας εσωτερικού περιβάλλοντος στα κτίρια 
και την εξάρτηση που έχει με τον ενεργειακό 
σχεδιασμό, τις τεχνικές βελτίωσης της ποιό-
τητας αέρα στα κτίρια. Θα καταρτίσει τους 
ενδιαφερόμενους στη νομοθεσία και πρό-
τυπα που αφορούν την ποιότητα του εσωτε-
ρικού περιβάλλοντος και θα παρουσιάσει τη 
σύνδεση της ποιότητας εσωτερικού αέρα με 
την παραγωγικότητα.

Εισηγητής:  Άγις Μ. Παπαδόπουλος 

Περιβαλλοντικές μελέτες έργων: 
διαδικασίες, μεθοδολογία και 
πρακτική εφαρμογή

> 26 - 28 Νοεμβρίου 2009 Λευκωσία 

Η ενημέρωση, εκπαίδευση και μεταφορά 
γνώσης αναφορικά με το θεσμό, τις διαδι-
κασίες και τις μεθοδολογίες που αφορούν 
την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-
ων (ΕΠΕ).

Εισηγητής:  Κώστας Χατζηπαναγιώτου

Συμβατική Αλληλογραφία
> 28 Νοεμβρίου 2009 Λευκωσία

Σε ένα έργο η μεταφορά πληροφοριών 
στους κατάλληλους αποδέκτες στον κα-
τάλληλο χρόνο είναι κρίσιμη για την ομαλή 
εκτέλεση αυτού και για συνολική επιτυχία 
του εγχειρήματος. Επιπρόσθετα, η γραπτή 
επικοινωνία μεταξύ αναθέτη και αναδόχου 
έχει θέση συμβατικού κειμένου και απαιτεί 
την ανάλογη τεκμηρίωση (με βάση τη σύμ-
βαση) όπως και αξιολόγηση των επιπτώσε-
ων των δεσμεύσεων που απορρέουν από 
την αλληλογραφία στην εξέλιξη του έργου. 
Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα έχει σκοπό 
να αναδείξει τη σημασία της αλληλογραφί-

ας και να παρουσιάσει τεχνικές προκειμένου 
να εξασφαλιστούν τα συμφέροντα των συμ-
βαλλομένων στην κατεύθυνση επιτυχούς 
ολοκλήρωσης του έργου.

Εισηγητής:  Αθηνά Ρουμπούτσου

Ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια

> 9 - 10 Δεκεμβρίου 2009, Λευκωσία

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρω-
ση των Μηχανικών για τις πρόνοιες της νέας 
νομοθεσίας και Κανονισμών περί Ασφάλει-
ας και Υγείας γενικά αλλά και ειδικότερα τη 
Νομοθεσία και Κανονισμούς που ισχύουν 
για τα εργοτάξια. Ειδικότερα θα γίνει ανα-
φορά στη βασική πρόνοια των νέων Κανο-
νισμών για την ετοιμασία και εφαρμογή Σχε-
δίων Ασφάλειας και Υγείας για κάθε Έργο 
(στάδιο μελέτης και στάδιο εκτέλεσης των 
εργασιών), η αναγνώριση των πιθανών κιν-
δύνων και η ετοιμασία γραπτών εκτιμήσεων 
για κάθε πιθανό κίνδυνο στο εργοτάξιο.

Εισηγητής: Ξένιος Αντωνίου

Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική 
και νομοθεσία
> 10 - 12  Δεκεμβρίου 2009, Λευκωσία

Ενημέρωση και κατάρτιση των μηχανικών, 
στελεχών των Επιχειρήσεων και Οργανι-
σμών, για την περιβαλλοντική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές νομο-
θεσίες που εφαρμόζονται στην Κύπρο. Γίνε-
ται εκτενής αναφορά στο περιβαλλοντικό 
σύστημα της Κύπρου και ανάλυση της νομο-
θεσίας για τις Περιβαλλοντικές Μελέτες.

Εισηγητής: Κώστας Χατζηπαναγιώτου

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης 
ΕΤΕΚ στα τηλέφωνα 22466633 ή στο 77777252
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νέα του ΕΤΕΚ

Μ
ετά από επιστολή του προέ-
δρου του Συμβουλίου Μελέ-
της Παρεκκλίσεων το ΕΤΕΚ το-

ποθετήθηκε για το θέμα της αίτησης της 
Εταιρείας Stapestel Estates Ltd και άλλων 
(ΛΕΜ/1450/2003,ΛΕΜ/1451/2003), για χο-
ρήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκ-
κλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου 
Λεμεσού, για αλλαγή χρήσης εστιατορίου σε 
καμπαρέ, στο τεμάχιο με αρ. 3, Φ/Σχ. LIV/51-
E-2,στον Άγιο Αθανάσιο, με βάση τις πρόνοι-
ες του Άρθρου 26(2) και 26(3) του Περί Πο-
λεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητι-
κού) Νόμου 142(1)/99 και των Περί Πολεο-
δομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κα-
νονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99) και των 
Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκ-
κλίσεις) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 
2005 (Κ.Δ.Π. 120/2005).
Το Επιμελητήριο ενημέρωσε τον πρόεδρο 
του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων 
ότι  σύμφωνα με την παράγραφο 9 του Κώ-
δικα για τη Διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης 
(Εντολή 1/2000):  

(i) Η ανάπτυξη είχε ολοκληρωθεί και λει-
τουργεί, χωρίς να εξασφαλισθούν οι απαι-
τούμενες άδειες. O αιτητής υπέβαλε αίτη-
ση για Πολεοδομική Άδεια κατά Παρέκ-
κλιση τις 15/7/2003, ενώ ανεξάρτητα με 
την πορεία εξέτασης της αίτησης του, άλ-
λες κυβερνητικές υπηρεσίες και αρμόδιες 
αρχές έχουν εκδώσει άδεια λειτουργίας. 
(ii) Η καθυστέρηση στην εξέταση της αί-
τησης του και στην λήψη απόφασης, κα-
θώς και η έλλειψη συντονισμού μεταξύ 
των εμπλεκόμενων τμημάτων και υπηρε-
σιών του κράτους, καθώς και η αδυναμία 
τους επιβάλουν τους νόμους και να ασκή-
σουν έλεγχο των αναπτύξεων, είναι αδι-
καιολόγητη και εκθέτει τις αρμόδιες αρ-
χές και κυβερνητικές υπηρεσίες έναντι 
του νόμου και των Κανόνων Χρηστής Δι-
οίκησης.

Το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι η αίτηση:

Α) Θα μπορούσε να τεκμηριωθεί και αι-
τιολογηθεί με βάση το κριτήριο (ε) προ-
σαρμογή της προτεινόμενης ανάπτυξης 

σε χαρακτηριστικά του χώρου όπου προ-
τείνεται να πραγματοποιηθεί, στο βαθμό 
που αυτά δεν ήταν δυνατόν να καθορι-
στούν με λεπτομέρεια στο ισχύον Σχέδιο 
Ανάπτυξης, του Κανονισμού 19(1) [Κ.Δ.Π. 
309/99] και όπως αναφέρεται από την Πο-
λεοδομική Αρχή. 
Β) Θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως να 
μην επηρεάζει ουσιωδώς τη γενική στρα-
τηγική του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυ-
ξης, του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, λαμ-
βανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρα-
κτηριστικών του τεμαχίου και των προϋ-
ποθέσεων που τέθηκαν από τα αρμόδια  
τμήματα/υπηρεσίες/αρχές για την θετική 
αντιμετώπιση της αίτησης, καθώς και του 
γεγονότος ότι δεν υπεβλήθησαν οποιεσ-
δήποτε τεκμηριωμένες ενστάσεις από 
επηρεαζόμενους πολίτες. 

Εισήγηση ΕΤΕΚ

Θέση του Επιμελητηρίου είναι όπως σε πε-
ρίπτωση που το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκ-
κλίσεων εισηγηθεί την έκδοση της Πολεο-
δομικής Άδειας, αυτή να είναι περιορισμέ-
νης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανα-
νέωσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, δε-
δομένου ότι οι συνθήκες θα το επιτρέπουν. 
Στους όρους της θα πρέπει να περιληφθούν 
και οι όροι που εισηγούνται τα αρμόδια  κυ-
βερνητικά  τμήματα και υπηρεσίες και να δι-
ασφαλιστεί η εφαρμογή τους.  
Στα πλαίσια της νομοθεσίας, το ΕΤΕΚ ειση-
γήθηκε όπως επιβληθούν αντισταθμιστι-
κά μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να περι-
λαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την διαμόρφω-
ση δημόσιων χώρων στάθμευσης και έργα 
για την αναβάθμιση της ποιότητας της ίδιας 
της ανάπτυξης.

Αλλαγή χρήσης εστιατορίου σε καμπαρέ Βελτιωτικά έργα
στο αλιευτικό 
καταφύγιο Δεκέλειας

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργα-
σίες, για τα βελτιωτικά έργα στο 

αλιευτικό καταφύγιο Δεκέλειας, θα γί-
νουν εξολοκλήρου εντός των ορίων 
του υφισταμένου καταφυγίου, το ΕΤΕΚ 
τοποθετήθηκε θετικά στη διεξαγωγή 
βελτιωτικών έργων για την εκτέλεση 
των οποίων αιτήθηκε το τμήμα Αλιεί-
ας και Θαλασσίων Ερευνών.
Σε επιστολή του προς το διευθυντή της 
υπηρεσία Περιβάλλοντος, του υπ. Γε-
ωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλ-
λοντος, το ΕΤΕΚ επισημαίνει ότι κατά 
τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει 
να υπάρχει συνεχής έλεγχος των εργα-
σιών ειδικά εκείνων που σχετίζονται με 
την εκβάθυνση και απόρριψη των υλι-
κών σε αδειοδοτημένο χώρο. Οι εργα-
σίες αυτές θα πρέπει να γίνονται κάτω 
από στενή παρακολούθηση του επο-
πτεύοντα φορέα και να μελετηθεί αν 
η αναμενόμενη υψηλή αλατότητα των 
υλικών εκβάθυνσης και όποιος άλλος 
χημισμός τους δεν θα έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στο χερσαίο χώρο απόρρι-
ψης που η μελέτη αναφέρει ότι θα εί-
ναι στη  περιοχή της Ορμήδειας.

Εκδηλώσεις ΣΠΟΛΜΗΚ
• Χοροεσπερίδα
Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2009 θα 
πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη Πα-
γκύπρια Χοροεσπερίδα του Συλλό-
γου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου 
στο Χαρουπόμυλο – Λανίτη στη Λε-
μεσό και ώρα 20:30. Πληροφορίες στο 
22672866.

• Γενική Εκλογική Συνέλευση
Το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2009, θα 
πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συ-
νέλευση του Συλλόγου στη Δημοσι-
ογραφική Εστία στη Λευκωσία. Ομι-
λητής θα είναι ο καθηγητής του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πανεπιστημίου  Ιωάν-
νης Ερμόπουλος. Κατά τη ΓΣ θα εκλε-
γεί το νέο ΔΣ του ΣΠΟΛΜΗΚ. Η Συνέ-
λευση τελεί υπό την αιγίδα του υπουρ-
γού Συγκοινωνιών και Έργων, Νίκου 
Νικολαΐδη. 

• Ιστοσελίδα
Βρίσκεται σε λειτουργία η νέα Ιστοσε-
λίδα του ΣΠΟΛΜΗΚ στη διεύθυνση: 
www.spolmik.org.  Είναι ευπρόσδε-
κτες οποιεσδήποτε εισηγήσεις/ παρα-
τηρήσεις μέσω email: cyace@cytanet.
com.cy με σκοπό την περεταίρω ανα-
βάθμισή της.

Η αρχιτεκτονική του Ζήνωνα Σιερεπεκλή 

Τ ο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας 
Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη (Παλιά 

Ηλεκτρική) και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου διοργανώνουν την έκθεση ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗ / Η αρχιτεκτονική του 
Ζήνωνα Σιερεπεκλή.
Εγκαίνια την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2009, 
στις 20:00 στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών 
Λευκωσίας (Παλιά Ηλεκτρική). Διάρκεια: 6 
Νοεμβρίου 2009 - 17 Ιανουαρίου 2010. Ώρες λειτουργίας: Τρίτη - Σάββατο: 10.00 - 
15:00, 17.00 - 23.00 Κυριακή: 10.00 - 16.00
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ανακοινώσεις

Συνέδριο για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στη Μεσόγειο

Σ
τις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2009 θα 
πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο 
Hilton, στη Λευκωσία, ευρωπαϊκό 

συνέδριο για θέματα προώθησης των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας στη Μεσόγειο 
(DISTRES). Το συνέδριο το οποίο χρηματο-
δοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή φι-
λοδοξεί να φέρει σε επαφή ερευνητές, πα-
ράγοντες του πολιτικού και ενεργειακού το-
μέα, ακαδημαϊκούς, στελέχη χρηματοδοτι-
κών οργανισμών, φορείς του δημοσίου και 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και όσους ενδι-
αφέρονται για τις τρέχουσες εξελίξεις και τις 
προοπτικές στον ενεργειακό τομέα και ειδι-
κότερα στους τομείς των ηλιακών θερμικών 
συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής και των 
φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ο σκοπός του 
συνεδρίου είναι διπλός:
• Να παρουσιάσει την έρευνα που γίνεται 
στον τομέα των ηλιακών συστημάτων ηλε-
κτροπαραγωγής για την μελλοντική τους 
χρήση στον μεσογειακό χώρο και 
• Να δώσει έμφαση στη σημασία της έρευ-

νας και της ανάπτυξης για το μέλλον του το-
μέα της ηλεκτρικής ενέργειας και να παρου-
σιάσει την προσπάθεια που αναλαμβάνεται 
από τα διάφορα ακαδημαϊκά και ερευνητικά 
ιδρύματα του μεσογειακού χώρου (νότια Ευ-
ρώπη και βόρεια Αφρική).

Το συνέδριο θα περιλαμβάνει εξειδικευμέ-
νες ενότητες σχετικά με τα ηλιακά θερμικά 
συστήματα ηλεκτροπαραγωγής, τα φωτο-
βολταϊκά συστήματα, την ενεργειακή πολιτι-
κή, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις κλι-
ματικές αλλαγές, την ενεργειακή οικονομία 
κ.α. Θα γίνουν 70 επιστημονικές ανακοινώ-
σεις από έγκριτους επιστήμονες από 17 δια-
φορετικές χώρες. Περαιτέρω, στο συνέδριο 
έχουν προσκληθεί ως keynote speakers οι:
- Michele Genovese, European Commission 
- Dr. Michael Geyer, Director International 
Business Development, Abengoa, Spain
- Frank Niendorf, Director International 
Market Development, Solar Millennium, 
Germany
- Rudiger Wolf, Senior Advisor, Solar Power 

Group, Germany 
- Solon Kassinis, 
Director of Energy 
Department, 
Ministry of 
Commerce,
Industry and 
Tourism
- Prof. Costas 
Papanicolas, 
President, 
Cyprus Institute, 
Cyprus
- Prof. Alexandros Mitsos, Massachusetts 
Institute of Technology, USA 
- Dr. Venizelos Efthimiou, Network 
Development Projects Manager, Electricity
Authority of Cyprus, 
- Dr. Andreas Poullikkas, Research and 
Development Assistant Manager, Electricity 
Authority of Cyprus

Πληροφορίες και για εγγραφή στο Συνέ-

δριο: www.cyprusconferences.org/distres

y 

H ιταλική πρεσβεία διοργανώνει την έκθεση «Cyprus Italy A/R 
Architecture - Art Design». Θα φιλοξενηθούν έργα 24 Κύπρι-

ων αρχιτεκτόνων που σπούδασαν στην Ιταλία και 25 διάσημων 
Ιταλών σχεδιαστών.
Τα εγκαίνια θα γίνουν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, στις 19:00, 
από τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάριο Κάρο-
γιαν. Στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας «Παλιά Αγορά 
Παλλουριώτισσας», από 27 Νοεμβρίου μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2009.

Παζαράκι στη Φανερωμένη 

O Σύνδεσμος Επιμετρητών Ποσοτήτων διοργανώνει την Κυρια-
κή 6 Δεκεμβρίου το καθιερωμένο Παζαράκι στη Φανερωμέ-

νη. Τα έσοδα από τη φετινή εκδήλωση θα διατεθούν στο νεοσύ-
στατο Παγκύπριο Σύνδεσμο Ατόμων με Αυτισμό. 
Όσοι επιθυμούν να χαρίσουν είδη διακόσμησης σπιτιού (κεριά, 
κορνίζες, βάζα, μπιμπελό κ.λπ.), χριστουγεννιάτικα στολίδια, κου-
ζινικά, τσάντες, κοσμήματα, cd, βιβλία και παιγνίδια, καινούρια, ή 
μεταχειρισμένα σε πολύ καλή κατάσταση, να επικοινωνούν στο 
99469162.

«Cyprus Italy A/R
Architecture Art Design»
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διορισμοί από το ΕΤΕΚ

μικρές αγγελίες

Ζητούνται
• Αρχιτέκτονας

Οικονομίδης + Ακκελίδου Αρχιτέκτονες. 
Τηλ. 22755080
• Αρχιτέκτονας

Αρχιτετονικό Γραφείο Χρίστου 
Παναγιωτίδη. Με μικρή ή χωρίς πείρα.
Τηλ. 22780222
• Αρχιτέκτονας

e c a Architects and Associates. Πολύ 
καλή γνώση Η/Υ, διευθυντικές ικανότητες, 
γνώση Archicad θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν. Τηλ. 2581767
• Αρχιτέκτονας

Με πείρα τουλάχιστον 2 χρόνων και καλή 
γνώση AUTOCAD.
Αρχιτεκτονικό γραφείο IrwinKritioti.
architecture
Τηλ: 22762020 Fax: 22452020
email: info@ika.com.cy
• Πολιτικοί Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες

Εργασία στο εξωτερικό, πείρα 5 χρόνια και 

άνω, κ. Μιχαλάκης Ιωάννου, τηλ. 99530842
• Μηχανολόγος Μηχανικός, Χημικός 

Μηχανικός , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Remedica Ltd, κ. Μαρτίνο Δημοσθένους, 
τηλ. 25553177
• Μηχανολόγος Μηχανικός

Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία, γνώση 
Αγγλικών, γνώση Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης.
Τηλ. 99217360, Τεχνική Εταιρεία.

Ζητούν εργοδότηση
• Αρχιτέκτονας

Room B architects, Σωτήρης Βιττής, τηλ. 
22104321, 99006417
• Πολιτικός Μηχανικός

MEng in Civil Engineering – University of 
Bristol
• Πολιτικός Μηχανικός

MEng (Hons) Civil Engineering – University 
of Newcastle MSc (Hons) Project 
Management – Northumbria University at 
Newcastle
•  Μηχανολόγος Μηχανικός

Δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής & 
Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης
•  Μηχανολόγος Μηχανικός

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών – 
Ενεργειακή κατεύθυνση Σπουδών
Τίτλος εξειδίκευσης: Περιβάλλον και 
Τεχνολογία Αντιρύπανσης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
• Μηχανολόγος Μηχανικός

BSc in Mechanical Engineering – University 
of Technology and Economics
Budapest, Hungary.
•  Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
• Ηλεκτρονικός Μηχανικός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
• Ηλεκτρονικός Μηχανικός

Diploma in Electronic engineering & 
Computer Engineering 
Technical University of Crete

Πραγματογνωμοσύνες
• Πόλυς Πολυδωρίδης, πολιτικός μηχανι-
κός, κακοτεχνίες και άλλα προβλήματα σε κα-
τοικία στα Λύμπια, κοστολόγηση και έλεγχος 
για ορθή εφαρμογή της μελέτης.
• Ντίνος Νικολαΐδης, μηχανολόγος μηχα-
νικός και Ανδρέας Ανδρέου, πολιτικός μη-
χανικός αποχέτευση, υδραυλική εγκατάστα-
ση, πρόνοιες θέρμανσης, καλούπωμα σκάλας 
ηλεκτρολογικά κυρίως υπνοδωματίου και άλ-
λες κακοτεχνίες σε οικία στο Τσέρι.
• Ευάγγελος Κναής, πολιτικός μηχανικός, 
υγρασίες, ρωγμές και άλλες κακοτεχνίες σε δι-
αμέρισμα στο Παραλίμνι.
• Λοΐζος Καραλοΐζου, πολιτικός μηχανι-
κός,  για κακοτεχνίες και άλλα προβλήματα 
σε αποθήκη στη βιομηχανική Ιδαλίου.
• Λούκας Πέτρου, πολιτικός μηχανικός,  ζη-
μιές που προκλήθηκαν σε διαμερίσματα κα-
θώς και για τις αιτίες που τα προκάλεσαν σε 
πολυκατοικία στην Παλλουριώτισσα.
• Νικόλας Πάρη, πολιτικός μηχανικός,  για 
κακοτεχνίες και άλλα προβλήματα στα επι-
χρίσματα και άλλα σημεία κατοικίας στο Πα-
ραλίμνι.
• Ανδρέας Κολοκούδιας, μηχανολόγος μη-
χανικός, προβλήματα θέρμανσης – ψύξης 
που δημιουργούνται από το σύστημα κλιμα-
τισμού θεματικού πάρκου στη Λευκωσία.
• Χρίστος Χατζηχρίστου, πολιτικός μηχα-
νικός, ρωγμές, μετακίνηση τοίχου, σπάσιμο 
πλακακιών και άλλες κακοτεχνίες σε κατοικία 
με Silcat Block στην Αγία Βαρβάρα.
• Πέτρος Ευλογημένος, πολιτικός μηχανι-
κός, παραλήψεις και κακοτεχνίες εργολάβου 
σε κατοικία στον Άγιο Τύχωνα.
• Μιχάλης Καμιναράς, πολιτικός μηχανι-
κός, ρωγματώσεις και καθίζηση πεζοδρομί-
ων και ασφάλτου και επικίνδυνη μετατόπιση 
τοίχου αντιστήριξης στην Παρεκκλησιά.
• Ανδρέας Μαϊμάρης, πολιτικός μηχανι-

κός, πρόβλημα που δημιουργείται από τη 
μη ύπαρξη πέδιλου στον περιμετρικό τοί-
χο σταθμού πετρελαιοειδών στο Στρόβολο 
και κοστολόγηση διόρθωσης του και έλεγ-
χος για την εφαρμογή ή όχι της σχετικής με-
λέτης που έγινε.
• Οι πολιτικοί μηχανικοί, Γιώργος Καράς 

και Λούκας Πέτρου (Συντονιστές), Μιχάλης 

Πήττας, Γιάννης Κωνσταντινίδης, Δημή-

τρης Παρτέλλας, Πέτρος Χρίστου και Νίκος 

Καλαθάς (μέλη), στην Επιτροπή Ασφάλειας 
Κτιρίων Δημόσιας Χρήσης.
• Ανδρέας Νικολάου, πολιτικός μηχανικός, 
για την εργασία ετοιμασίας των όρων επιλο-
γής των μελετητών καθώς και των όρων κα-
τασκευής έργων τοποθέτησης συνθετικών 
ταπήτων σε αθλητικούς χώρους του δήμου 
Πάφου.
• Σωκράτης Στρατής, Χάρης Φεραίος, στην 
Ομάδα Εργασίας με όρους εντολής τη μελέτη 
του θέματος σε σχέση με τις τεχνικές παρα-
μέτρους και την υποβολή σχετικής εισήγησης 
προς τη Διοικούσα Επιτροπή με στόχο τον κα-
θορισμό της πολιτικής του Επιμελητηρίου για 
το θέμα της ανέγερσης Καθεδρικού Ναού στη 
Λευκωσία.

Διαιτησίες
• Μακάριος Χαραλαμπίδης, πολιτικός μη-

χανικός, για την οικονομική διαφορά μεταξύ 
αρχιτέκτονα – μελετητή και εταιρείας estates 
developments και ιδιώτη για κατοικίες στην 
Πάφο.

Εκπροσωπήσεις
• Ντίνος Νικολαΐδης, γραμματέας Π.Ε. Λε-
μεσού, συμμετοχή στην ομάδα εργασίας της 
CEN/CENELEC για δημιουργία προτύπων σχε-
τικά με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις «Energy 
audits».

• Χρίστος Ευθυβούλου (πρόεδρος ΕΤΕΚ), 
Κωνσταντίνος Κωνσταντή (β’ αντιπρόεδρος 
ΔΕ ΕΤΕΚ) Συντονιστής Πολεοδομικών Θεμά-
των στο Εργαστήρι, Γλαύκος Κωνσταντινί-
δης (μέλος ΓΣ ΕΤΕΚ), Άννα Γαλαζή (αρχιτέ-
κτονας – μέλος ΓΣ ΕΤΕΚ), Στέλιος Μαρκίδης 
(αρχιτέκτονας – μέλος ΓΣ ΕΤΕΚ), Χαράλα-
μπος Τσουρής (αρχιτέκτονας – εκπρόσωπος 
ΕΤΕΚ στο Πολεοδομικό Συμβούλιο), Πάτρο-
κλος Αποστολίδης (εκπρόσωπος ΕΤΕΚ για 
Αναθεώρηση Δήλωσης Πολιτικής), Ηρακλής 
Αχνιώτης (αρχιτέκτονας-πολεοδόμος), Στέ-
φαν Γεωργιάδης (πολεοδόμος), στα Κοινά 
Συμβούλια/ Αναθεώρηση Τοπικών Σχεδίων.
• Ηρακλής Παπαχρίστος, αρχιτέκτονας, 
στην κριτική επιτροπή του αρχιτεκτονικού δι-
αγωνισμού για την ανάπλαση του χώρου του 
παλαιού ΓΣΠ.
• Μελέτης Αποστολίδης, Αρχιτέκτονας, στην 
Επιτροπή Μνημείων των Πολιτιστικών Υπη-
ρεσιών του υπουργείου Παιδείας.
• Κυριάκος Αντωνίου, αρχιτέκτονας, και Ευ-
αγγελία Γεωργίου Αδάμου, πολιτικός μη-
χανικός, στην Επιτροπή Αξιολόγησης για την 
αποτύπωση το Ιερού Ναού Φανερωμένης 
Λευκωσίας.
• Μιχάλης Λοϊζίδης, χημικός μηχανικός, 
στη Συμβουλευτική Επιτροπή για την 15η Δι-
άσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP15) 
για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις 
Κλιματικές Μεταβολές και 5η Διάσκεψη των 
Συμβαλλομένων Μερών (ΜΟΡ5) για το Πρω-
τόκολλο του Κιότο.
• Μιχάλης Λοϊζίδης, χημικός μηχανικός, 
στην κριτική επιτροπή αξιολόγησης για τα 
Βραβεία για το Περιβάλλον σε Επιχειρήσεις 
2009, της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.
• Δημήτρης Βαττής, γεωλόγος μηχανικός, 
στην Τεχνική Επιτροπή Διαχείρισης Εξορυκτι-
κών Αποβλήτων με βάση τον περί Διαχείρι-
σης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομη-
χανίας Νόμο (Ν.82(Ι)/2009.

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


